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SATSNINGSOMRÅDER
HVORFOR FILM I FINNMARK?

Finnmark Fylkeskom-

KOMPETANSEHEVING Det er gjennom økt virksomhet

mune har som visjon å utvikle 500 nye kulturarbeidsplasser

og bedre vilkår for filmarbeiderne at mulighetene for flere

innen 2014. Gjennom prosjektet Film i Finnmark, som er et tre-

kulturarbeidsplasser innenfor filmbransjen ligger.

årig bransjeutviklingsprosjekt finansiert av Finnmark Fylkeskommune og Innovasjon Norge, skal fylkeskeskommunen legge til

En filmproduksjon kan deles i ulike faser, fra idé, forprosjekt,

rette for at filmproduksjonen i fylket øker og at det skapes flere

manusskriving, innspilling, etterarbeid og distribusjon. Midler

kulturarbeidsplasser innen filmbransjen. Nordkapp Næringshage

til kompetanseheving skal i første omgang knyttes til eksiste-

har prosjektledelsen for Film i Finnmark.

rende tilbud til bransjen. Filmarbeidere bør i størst mulig grad
gis mulighet til kompetanseheving innenfor de fagfelt som den
enkelte virksomhet har behov for, og det bør i størst mulig grad

MÅLGRUPPE Målgruppa for utviklingsprogrammet er film-

knyttes opp mot filmproduksjon. Dette vil innebære at man

arbeidere i Norge med tilknytning til Finnmark.

gjennom Film i Finnmark åpner for finansiering av den enkelte
produsent/filmarbeiders utviklingsbehov.

Film i Finnmark retter seg i utgangspunktet mot filmarbeidere
i fylket. Vikige satsningsområder i Film i Finnmark er kartlegging
av filmbransjen, nettverksbygging i bransjen, kompetanseut-

INTERNASJONALISERING

vikling og internasjonalisering.

prosjekter i en internasjonal sammenheng er viktig innen

Å få presentert filmer og

filmbransjen. På den måten bygges nettverk og det medvirker til internasjonaliseringsprosesser. Ulike program viser at et

KARTLEGGING AV BRANSJEN

perspektiv utover vår egen region og vårt eget land gir positi-

• Hvilke behov for kompetanseheving har miljøet i Finnmark?

ve effekter. Dette i form av økt sysselsetting, produktutvikling,

• Hvilke tiltak hver enkelt aktør ønsker å utvikle?

profesjonalisering, samarbeid, kunnskap og forståelse. Film-

• Hvilken kompetanse mangler vi/har vi ikke i fylket?

bransjen er en internasjonal bransje med nettverk som går på

• Hva er de kritiske faktorene for å oppnå større aktivitet på

tvers av grenser. Med vår geografiske plassering vil det være

filmsiden i Finnmark?

svært viktig å ha et globalt perspektiv på utvikling av bransjen
i fylket. Ikke minst for å kunne fremme de konkurransefortrinn

Et viktig mål er å bygge et bransjeregister som framstår som et

vi har i form av natur, kystkultur, samisk kultur og unike men-

nyttig verktøy i forhold til nøkkelfaktorer som:

nesker. Film i Finnmarks fokus på internasjonalisering åpner
for muligheter for å hospitere utenlands.

• Oversikt over produksjonsselskap
• Bransjefolk innen ulike fagområder
• Andre relevante kunst/kulturvirksomheter

HVEM KAN SØKE?

• Filmlocations i Finnmark

til Finnmark kan søke midler fra Film i Finnmark.

Filmarbeidere i Norge med tilknytning

Vil du vite mer, kontakt Stig Hansen ved Nordkapp Næringshage på e-post: stig.hansen@nordkappnh.no eller på mobil:
928 83 799.

