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Oslo filmfond må anerkjennes som regionalt filmfond  
 
Det virker som en knallhard kamp om ressursene i årets budsjett, og det kan være vanskelig 
å løfte enkeltsaker opp og si at de er viktigere enn den krisen Europa er inne i, og de 
konsekvenser det får for samfunnet og økonomien. Alle forstår at det blir prioritering av 
forsvaret og strømstøtte, og andre tiltak som kan skape ro i næringslivet og 
privathusholdninger.  
 
Som ansvarlig for kultur har du allerede et lite budsjett, og en tøff oppgave, som nå er blitt 
ennå tøffere. Det er skapt en forståelse av at ikke alt kan innfris, og at Hurdalsplattformen er 
tenkt å skulle gjelde hele regjeringsperioden, og kanskje ikke noe som skal oppnås ved første 
mulighet. Særlig ikke når den muligheten ser ut til å ikke være der.  
 
Samtidig er det kanskje nettopp nå at vi må minne om Churchills gamle sitat om at «hvis vi 
ikke har kultur, hva har vi da igjen å kjempe for?» Store deler av kulturlivet har sett fram til 
en rødgrønn regjering og et nytt kulturløft, noe dere også markerte i opposisjon og i 
valgkamp. Håpet er at du skal lykkes med å målbære dette overfor regjeringskollegaene, og 
at du gjør det med rak rygg.  
 
Film og hele den audiovisuelle bransjen har hatt stor suksess de siste årene, men samtidig 
har den offentlige finansiering over lang tid blitt svekket. Til tross for at næringens betydning 
skulle tilsi noe annet.  
 
Regional filmpolitikk og Osloregionens plass 
For Oslo filmfond er det viktig at vi to år etter etablering får en anerkjennelse og en plass på 
linje med de øvrige regionale filmfond. Det ble satt igang en evaluering av regionale fond og 
sentre sommeren 2021. Dette endte opp med en rapport og forslag som ble kraftig kritisert 
av mange i høringsrunden. Saken ble liggende, og skulle etter sigende bli kvittert ut gjennom 
statsbudsjettet for 2022. Ved henvendelse til departementet fikk vi vite at ikke ville bli laget 
noen ytterligere sak, eller prosess omkring dette. Noe av det vesentligste som kom fram var 
diskusjonen omkring de ulike regionenes autonomi og løsninger for organisering, og at det er 
ulike behov og målsetninger. Videre var det en sak om hvordan det sentrale 
østlandsområdet med Viken og Oslo skulle innlemmes i en samlet nasjonal regional 
filmpolitikk. Dette er avgjørende for oss, og av stor betydning for Viken filmsenter, og deres 
evne til å løse de oppgavene de er satt til.  
 
Oslo Filmfond er heleid av Oslo kommune, og det er en pågående dialog med Viken, og de 
kommende fylkene dette vil utgjøre om å gå inn på eiersiden. Oslo har hittil stått for 
finansieringen alene, og har bidratt med 14 millioner kroner som ellers ikke ville gått til 
filmbransjen.  
 
Produksjonsmiljøet i Oslo er kompetent, men den enkelte produsent og produksjon har 
samme behov for finansering som alle andre i resten av landet. Etterspørselen etter midler 



har vært stor, og vi har hatt for knappe midler i forhold til det som er behovet og hva som 
kunne stimulert bransjen og regionen best. Oslo har kanskje ikke behov for å få etablert en 
bransje, vi har andre behov og begrunnelser for en regional satsning. Noe som også har 
kommet til uttrykk i våre målsetninger og retningslinjer.  
 
Vi har satset på bærekraft og mangfold. Dersom ikke vi gjør det der vi har den største 
andelen av bransjen, klarer vi ikke å skyve bransjen i riktig retning. Vi må gjøre det for å 
kunne skape et relevant tilbud til Norges befolkning, og for å kunne konkurrere 
internasjonalt.  
 
Behov for oppfølgning og tydeliggjøring av politiske mål 
Bransjerådet har sendt et samlet innspill til departementet som fortjener en reell 
behandling, og som burde kunne vært utgangspunkt for en nasjonal regional filmpolitikk. Det 
er blitt etterspurt en reell behandling av dette, og av den regionale filmpolitikken.  
 
Oslo filmfond arrangerte to seminarer under Oslo Pix, et om regional filmpolitikk, og ett om 
morgendagens fortellinger, og departementet var invitert. Begge var godt besøkt, og 
Kulturbyråd Omar Gamal innledet begge, og var engasjert tilstede.  
 
Oslo filmfond har søkt staten om å bli omfattet av de statlige tilskudd for regionale fond, og 
med et beløp som skal matche de midlene Oslo kommune/eierne bidrar med, estimert til 9-
10 millioner kroner i 2023.  
 
Mulighet for å innlemme fondet i dagens ordninger 
Dagens ordning med statlig delfinansiering av de regionale filmfond er foreløpig forbeholdt 
de tre fond som allerede var inne på ordningen. Beregningsmodellen fra NFI er basert på en 
grunnfinansiering med et minstebeløp, og delvis med basis i noen nøkkeltall knyttet til 
politisk måloppnåelse de siste tre årene. NFI presenterte denne modellen for oss vinteren 
2022, og umiddelbart fremstår det som det er noen behov for justeringer. Men dersom 
dette ikke er gjort, er det også en mulighet å la Oslo filmfond inngå i ordningen, med den 
løsning for søknader som er nå. Vi har tydelig signalisert at vi ikke ønsker å fortrenge andre 
av de regionale fondene, men for oss er det avgjørende viktig å bli likebehandlet og 
anerkjent for det arbeid vi har gjort fra statlig side.  
 
Osloregionen må anerkjennes  
Kulturbyråd Omar Gamal var veldig tydelig om dagens filmpolitikk under  
seminaret på Oslo Pix: 
 
«Vi har en filmpolitikk i Norge som har som mål å nedprioritere Oslo og Viken for å løfte frem 
andre regioner. Jeg mener de som er skadelidende av det er norsk filmbransje og 
samfunnet.» 
 
«At Oslo har et sterkt filmmiljø innebærer også et mye trangere nåløye enn andre steder i 
landet, spesielt for unge og nyutdannede talenter. Jeg pleier å si at veien fra Groruddalen til 
NFI er like lang som fra Tromsø. Derfor trenger vi en regional filmpolitikk som dekker hele 
landet, og som gir muligheter for unge talenter og både brede og smale prosjekter, uansett 
hvor man bor. 



Vi har den mest mangfoldige befolkningen i landet. En tredel av Oslos befolkning har en 
annen landbakgrunn enn norsk, mot 18,5 prosent i landet sett under ett. I dag gir det seg 
ikke til utrykk på lerretet. Jeg mener norsk filmpolitikk har skylden.» 
 
«Oslo Filmfond har så langt ikke kommet inn på statsbudsjettet. Vi vet ikke hva som blir 
fasiten for 2023, men det er ikke gitt noen løfter. Det til tross for at Stortinget i filmforliket i 
2015, eksplisitt slo fast at en ny fondsstruktur skulle gi plass for et Oslo-fond. Jeg forventer at 
regjeringen leverer på dette og bevilger friske midler til Oslo Filmfond, hvis de mener alvor 
med sin filmpolitikk.»  
 
«Et sterkt filmmiljø i vår region kommer hele landet til gode, i form av kompetanse og 
ressurser – og ikke minst mangfold.  
Vi er opptatt av en helhetlig statlig filmpolitikk som legger til rette for filmproduksjon i hele 
landet, og som sikrer kvalitet, bredde og mangfold. Jeg vil understreke at vi ønsker at kaka 
blir større. Midler til Oslo Filmfond og Viken Filmsenter må komme på toppen av midlene til 
andre regionale fond og sentre. Skal vi opprettholde det kvalitativt høye nivået vi har i norsk 
film, må hele landet dra i samme retning. Vi kan ikke ha en regional filmpolitikk som fremmer 
polarisering og maktkamp mellom ulike deler av landet.» 
 
«At vi har det sterkeste filmmiljøet i landet, kan ikke brukes som argument for at bransjen i 
vår region greier seg fint uten støtte eller stimuli på regionalt nivå. En slik forståelse og logikk 
ødelegger hele den norske filmbransjen, og realiteten er at vi taper den ekstreme 
internasjonale filmkonkurransen. Et sterkt filmmiljø i vår region kommer hele landet til gode, 
i form av kompetanse og ressurser – og ikke minst mangfold.» 
 
Fondets resultater så langt: 
 
Oslo filmfond har gått inn i ni prosjekter foreløpig. Vi har fokusert på toppfinansiering i to 
søknadsrunder, basert på at de midlene vi foreløpig har kunnet disponere har vært 
investeringsmidler som bør ha mulighet for avkastning. Fondet har hatt hovedfokus på 
mangfold og bærekraft, og har i søkeprosess og dialog opplevd at vi har hatt reell innflytetlse 
på produksjonene og oppnådd resultater.  
 
Vi har bidratt til å flytte hjem produksjoner fra utlandet, og vi har sikret at opptak har skjedd 
her og ikke flyttet ut. Vi har bidratt til fokus på mer mangfold i castingsprosesser og i 
teamsammensetninger, i valg av locations og til et mangfold blant de kreative stemmene. 
Blant annet har vi gått inn i spillefilmdebuter til to kvinnelige regissører Thea Hvistendahl og 
Johanna Pyykkö. Vi har sikret sjangermangfold, og fokusert på produksjoner rettet mot og 
om barn og unge. Foreløpig har et av våre prosjekter, dokumentarfilmen «Krigere» hatt 
premiere. Det er en historie fra miljøer som sjeldent løftes fram, og fra deler av byen som 
sjeldent er på skjerm eller lerret.  
 
Ungdomsserien «Kuppel16» er en intelligent og spennende serie med miljøtematikk, og 
dramaserien Ammo handler om våpenhandel og Norges rolle i våpenindustrien. Spillefilmen 
«Hør her´a!» basert på boken med samme navn skildrer miljøer i Groruddalen med humor 
og lekenhet, og handler samtidig om annerledeshet i pakistanske familier. Vi venter spent på 
triologien til Dag Johan Haugerud, med sterk forankring i byen, men som også skildrer 



seksuelt mangfold. Spillefilmen Lars er LOL har en hovedperson med Downs. Vi har hatt flere 
runder med Qvistens «Bukkene Bruse» som representerer et viktig og unikt 
kompetansemiljø i byen innen animasjon, og en film der de har trukket inn større mangfold i 
karakterer og cast etter dialog med fondet.   
 
Vår oppfatning er at fondet trengs, og at vi har betydd en forskjell for disse 
produksjonene.  
 
Vi forventer at dette blir sett av regjeringen. Vi vil understreke at denne regionen har det 
største behov for en betydelig satsning på mangfold, og vil fremme det overfor de politiske 
prosessene fremover. Den siste tidens diskusjon om mangfold i filmbransjen viser at det 
virkelig må gjøres mer enn det som skjer. En satsning gjennom vår region, til filmsenter og 
fond vil kunne fungere som et målrettet tiltak.  
 
Vi stiller gjerne opp til møter om vår virksomhet og om regional filmpolitikk, og vi skal sikre 
at statsråden blir invitert til premierevisninger på prosjekter vi er involvert i, og gjerne ut på 
filmsettene også dersom det har interesse.  
 
Med vennlig hilsen  
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