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VIKEN OG OSLO:
EN SAMLET REGION
I 2020
Regionreformen trådte i kraft fra og med januar 2020, og Viken
filmsenter AS fikk med det to eiere: Viken fylkeskommune og
Oslo kommune. Formelt fikk dette effekt fra og med filmsenterets
generalforsamling 22. juni samme år. Tidligere Vestfold fylkeskommune
gikk da ut av eierskapet i Viken filmsenter - og som sammenslått
Vestfold og Telemark fylkeskommune gikk de inn i Sørnorsk filmsenter.
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Viken årsrapport | En samlet region i 2020

Fra produksjonen Adil

Koronapandemien
2020 har selvsagt blitt et helt spesielt år for alle,
med koronapandemien som fra mars av satte sitt
voldsomme preg på landet - og verden for øvrig.
19. mars lanserte vi og de andre regionale filmsentrene en
spørreundersøkelse om de foreløpige konsekvensene av
pandemien og nedstengingen. En oppfølging av undersøkelsen
ble gjennomført i månedsskifte april/mai og de negative
konsekvensene fra første runde ble her ytterligere belyst. 71%
av respondentene svarte at de enten allerede hadde utsatt eller
avlyst egen produksjon eller opptak, eller vurderte å avlyse i nær
fremtid. 63% meldte at de hadde mistet ett eller flere oppdrag.
Film- og spillbransjen er sårbar da mange av de produserende
selskapene er små og har lav likviditet. Mange av de
aktive i bransjen er også frilansere og baserer seg på jevn
aktivitet og produksjon. Vi prøvde å imøtekomme noe av
dette ved å endre ratefordelingen i tilskuddene, slik at
tilskuddsmottakerne ville få mer tilgjengelige midler tidlig.
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Vi forskjøv også tilgjengelige tilskuddsmidler internt i vårt
budsjett slik at vi fra mars av tildelte mer midler enn vi
normalt ville gjort. Vi mottok ekstra stimuleringsmidler fra
Kulturdepartementet i oktober slik at vi kunne opprettholde
fordelingen av midler også de siste månedene av året.
Vi mottok også ekstra stipendmidler via Kulturetaten i Oslo
kommune. Viken filmsenter fikk, sammen med flere institusjoner på
kunst- og kulturfeltet, i oppgave å utlyse og fordele koronarelaterte
kunstnerstipend i løpet av sommeren 2020. Responsen blant
Oslobaserte film- og spillutviklere var overveldende. Vi mottok hele
150 søknader og tildelte 15 stipender på til sammen 730 000 kroner.
Kunstnerstipendet var forbeholdt de med boligadresse i
Oslo kommune. For å tilby like muligheter til alle aktørene
i vårt virkeområde utlyste vi i løpet av høsten tilsvarende
stipend for de med boligadresse i Viken fylkeskommune.
Vi mottok 44 søknader til dette utviklingsstipendet, og
tildelte 7 stipender på til sammen 350 000 kroner.
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Fra produksjonen Do not split

Fra produksjonen Ebbe Nebb Hjelp språket i gang – med tegn og sang

Evaluering av tilskuddsordninger og høringsinnspill
Kulturdepartementets evaluering av tilskuddsordningene på filmfeltet
ble igangsatt i 2019, og under filmfestivalen i Tromsø januar 2020
presenterte Menon Economics sin grunnlagsrapport for det videre
arbeidet. Viken filmsenter skrev i løpet av våren to notater til
Kulturdepartementet med utdyping av problemstillingene vi står
overfor som regionalt filmsenter. Det ble også arrangert dialogmøter og
høringer mellom Norsk filminstitutt (NFI) og de regionale sentrene og
fond om kommende forskriftsendringer.
I løpet av høsten kom NFI med forslag til forskriftsendringer som vakte
både stort engasjement og synliggjorde motsetninger innenfor bransjen
og tilskuddsforvalterne. Det var særlig stor uenighet og diskusjon
om hvordan ordningen med etterhåndstilskudd til kinofilm kunne
reguleres.
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Viken filmsenter var i dialog med bransjeorganisasjonene, og leverte et
omfattende høringssvar i desember. De endelige forskriftsendringene
blir iverksatt vinteren 2021. Evalueringen av de regionale
virksomhetene (sentre og fond), og arbeidsdelingen mellom disse og
NFI, vil fortsette i 2021.
Høsten 2020 ga vi innspill til forskrift om tilskudd til utvikling, lansering
og formidling av dataspill. I samarbeid med Mediefabrikken og E6
Østfold Medieverksted leverte vi også innspill til Kulturdepartementet
og Kunnskapsdepartementets felles arbeid med barne- og
ungdomskulturmeldingen som skal legges frem våren 2021.
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Fra produksjonen Gutten gråter alene

Fra produksjonen Ukjent landskap

Mulighetsstudie
Fra og med 2020 har vår region fått en unik mulighet til å samle og
styrke vårt arbeid på film- og spillfeltet. Vi har nå to dedikerte eiere;
Viken fylkeskommune og Oslo kommune. Vi har en struktur med tre
veletablerte institusjoner på feltet: Viken filmsenter, Mediefabrikken og
Oslo filmkommisjon. Mot slutten av året vedtok Oslo kommune midler
til den fjerde komponenten: et filmfond.
Mot dette bakteppet tok Viken filmsenter, Mediefabrikken og Oslo
filmkommisjon initiativ til en mulighetsstudie som skulle beskrive
grunnlaget for dagens struktur og foreslå mulige modeller for en
samling og styrking av feltet.
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Vi hentet inspirasjon til dette fra Stockholm, der de nå skal samle
tilsvarende institusjoner i én organisasjon. Etter politisk behandling
i både Viken og Oslo vedtok filmsenterets generalforsamling å sette i
gang arbeidet med en slik studie.
Mulighetsstudien ble utført av medieviter Vilde Schanke Sundet fra
Universitetet i Oslo med assistanse fra stipendiat ved OsloMet, Eva
Frederiksen Solum. Arbeidet ble gjort i perioden august til desember,
og endelig rapport med grafiske modeller for alternativer ble
presentert for eierne januar 2021.

OMLEGGING AV
TILSKUDDSORDNINGEN
AUDIOVISUELLE VERK

Viken årsrapport | Omleggingen av tilskuddsordningen audiovisuelle verk

Fra produksjonen Legenden om Magnus den Gode

Tilskuddsordningen audiovisuelle verk
1. februar åpnet vårt nye søknadssystem, Regportal, samtidig som den
nye tilskuddsordningen for audiovisuelle verk ble lansert.
I tillegg ble det i de oppdaterte retningslinjene understreket tydeligere
at filmsenteret har et tyngdepunkt i tilskudd i tidlig fase, og at det skal
være ekstraordinære årsaker for å kunne gi tilskudd til produsenter
utenfor regionen. Dette ble gjort for å kommunisere praksisen vår
tydeligere.
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De viktigste endringene i tilskuddsordningen var:
•

En felles ordning for alle formater

•

Større fleksibilitet for søker i definisjon
av hvilken fase man søker om

•

Løpende saksbehandling
med kortere svarfrister
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Hvordan søke tilskudd til audiovisuelle verk?
• Ny fase?
• Ferdigstilt prosjekt?

Hva trenger du for å
komme et steg videre
med prosjektet ditt?
•
•
•
•
•
•
•

Dokumentar
VR
Fiksjon
Spill
AR
Animasjon
Kortfilm

Definér dette som
en spesifikk fase
og søk midler til å
gjennomføre.

REGPORTAL.NO

•
•
•
•
•

En felles ordning for
tilskudd til audiovisuelle verk
ingen søknadsfrist
Løpende saksbehandling
Kortere svarfrister

Rødt lys:
• Gå videre uten Viken filmsenter?
• Avslutte prosjektet?
Eller:

Ny søknad
Redegjør for endringer
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Grønt lys:
• Gjennomfør innvilget fase og
rapporter på de konkrete oppgavene
denne fasen består av

•
•
•
•

Be om avslagssamtale?
Videreutvikle manus/budsjett?
Få inn andre finansiører?
Dele opp i mindre faser?
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Fra produksjonen Rachan

Og så kom pandemien...
Det gikk ikke mer enn seks uker før Norge, og bransjen, var sterkt
preget av koronasituasjonen, hvilket i sin tur preget saksbehandlingen
gjennom hele året.
Noen hovederfaringer fra året som er verdt å trekke frem:
En umiddelbar effekt av omleggingen var den drastisk forkortede
saksbehandlingstiden, hvilket gjorde at søkere raskt kunne komme
videre etter et tilskudd eller avslag. Dette gjorde oss parate til å
hjelpe en bransje som opplevde at både finansiering, produksjon og
distribusjon gikk i stå.
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Flere søkere utnyttet den nye fleksibiliteten til å fritt definere en
utviklingsfase, hvor utviklingsfasen var en del av produksjonen og
ikke utelukkende bestod av manus- eller researcharbeid. Det var
imidlertid ikke mange som benyttet sjansen til å gjøre noe aktuelt eller
improvisert knyttet til pandemien. Kanskje oppleves tilskuddsordningen
fortsatt som en for høy terskel - at prosjektet skal være stort og dyrt før
man søker. Det kan også virke som om arbeid med kortfilm er låst i en
tradisjonell prosess med langvarig manusarbeid før man søker, i stedet
for å gripe kamera og improvisere frem en god idé.
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Fra produksjonen Regissøren

I all hovedsak ble den nye tilskuddsordningen godt mottatt, selv om
det innledningsvis var mange spørsmål knyttet til søknadsunderlag og
definisjonen av ulike faser. Det var knyttet mange spørsmål til det nye
prosjektdokumentet «publikumsanalyse». Vi hadde derfor planer om en
hel seminardag med fokus på dette, men valgte istedenfor å arrangere
en rekke digitale seminar fra april til juni som tematiserte distribusjonsog publikumsarbeid, med et særlig fokus på pandemisituasjonen.
Pandemien påvirket også tildelingene og rateutbetalingene
Det ble naturlig å prioritere annerledes i tildelingene for å sikre at
midlene raskt ble tatt i bruk. Produksjonssøknader som ikke kunne
realiseres på grunn av situasjonen med finansiering eller produksjon
ble det naturlig å nedprioritere, mens etterarbeid og arbeid som
enkelt lot seg gjennomføre under en pandemi, fikk større plass.
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Fra produksjonen Det vi er

På tross av signalene om at filmsenterets tildelinger har tyngdepunkt i
tidlige faser, var dette tildelingsmønsteret i tråd med intensjonen om at
filmsenterets begrensede midler skal benyttes der de gjør størst nytte.
Ratefordelingen ble endret fra 70-30% til 90-10% for respektive fase
1 og 2 for å gi størst mulig økonomisk handlekraft tidlig i arbeidet.
På grunn av den kritiske situasjonen i bransjen forskjøv
vi tilskuddene slik at tildelingsbudsjettet fra mars til juni
ble større enn beregnet. Ekstra koronarelaterte tilskudd
fra Kulturdepartementet høsten 2020 gjorde det mulig å
opprettholde dette høyere nivået ut året og inn i 2021.

SATSINGSOMRÅDER
2020
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Fra produksjonen Corona lockdown

Fra produksjonen People power

Mangfold og kjønnsbalanse
Fokuset på mangfold og representativitet har vært økende, også
fra Norsk filminstitutt (NFI). I mars 2020 ble rapporten «Øyet som ser
- mangfold og representasjon i norsk film» presentert. Rapporten er
skrevet av FAFO, og Viken filmsenter bidro til underlagsmaterialet. I
forslaget til forskriftsendringer høsten 2020 ble det signalisert at
økt mangfold vil være et mål for tilskuddsordningene og bli et
prioriteringskriterium. Fra januar 2021 innfører NFI en omfattende
egenmelding for inkludering for en del av sine ordninger.
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Viken filmsenter ønsker også å fremme større mangfold og bredere
rekruttering. Vi følger nøye med på dette og har fra årsskiftet
2020/2021 inkludert spørsmål om mangfold i søknadsskjema for
tilskudd til audiovisuelle verk og Viken UNG-stipendet. Søkerne må
selv besvare om prosjektet er et mangfoldsprosjekt, og vi ber dem
om en skriftlig begrunnelse for dette. Vi vil evaluere denne foreløpige
praksisen gjennom året.

Viken årsrapport | Satsingsområder 2020

Mangfold
Film- og spillfeltet skal som resten av kulturlivet oppleves relevant og
være representativt for hele befolkningen. Vi er ikke kommet langt nok
i dette arbeidet, men fortsetter å holde fokus på området og er i dialog
med søkere og tilskuddsmottakere, bransjeorganisasjonene og NFI.
I Norsk filminstitutts handlingsplan for inkludering og
representativitet er det formulert kategorier for identifisering av
representasjon i innhold (hva som fortelles), innholdsprodusenter
(hvem som forteller) og blant publikum (hvem er brukere).
Vi opplever samtidig at det ikke er så enkelt å finne
gode og dekkende avgrensninger for hvordan disse
kategoriene skal defineres og anvendes.
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Vi anslår at vi finner igjen innhold og tematikk knyttet til kategorier
for representativitet i ca. 38% av prosjektene som har mottatt
tilskudd i 2020. Det er en svak økning fra perioden 2017-2019.
Vi anslår at blant prosjektene som har mottatt tilskudd
eller stipend er det ca. 23% av innholdsskaperne som har
minoritetsbakgrunn. Innholdsskapere kan her inkludere
produsenter, regissører, designere, manusforfattere m.m.
Vi finner at ca. 18% av prosjektene som har mottatt tilskudd i
2020 har innhold og tematikk knyttet til land og områder utenfor Norge.
Den geografiske variasjonen er stor, og dekker de fleste verdensdeler.
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Kjønnsbalanse
For 2020 ser vi tilnærmet balanse blant innholdsskaperne i
prosjektene som søker tilskudd og stipend. Blant tildelingene
ser vi en svak overvekt av kvinner.
Beregnet ut fra de viktigste stabsfunksjonene ser
vi tilnærmet balanse i prosjektene som søker tilskudd.
I tildelingene ser vi også her en svak overvekt av kvinner.
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Bransjebroer og bærekraft
Produsenter innen film- og spillbransjen i Norge har utfordringer med
å utnytte næringspotensialet i virksomhetene. Det norske markedet
er begrenset, og bransjene er avhengige av offentlige tilskudd. Med
satsingsområdet Bransjebroer har Viken filmsenter ønsket å utforske
om et tettere samarbeid mellom bransjene på det audiovisuelle
området kan bidra til økt bærekraft.
På innholdsfeltet: Hvordan kan et tettere samarbeid på tvers av
bransjer bidra til bedre utnyttelse av egen IP? (Intellectual Property
benyttes som betegnelse for immaterielle rettigheter, som åndsverk,
design, patenter m.m.)
På produsentnivå: Hvordan kan vi styrke fokus på innovasjon og
utvikling av nye forretningsmodeller som gjør produsenter mindre
avhengige av offentlig tilskudd?
Publikumssatsinger: Kan film- og spillbransjene lære av hverandre når
det gjelder synlighet og engasjement hos publikum?
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På tross av pandemien gjennomførte vi flere satsinger:
Springbrett
Et produsentprogram for seks nytenkende og relativt uetablerte
produsenter fra film- og spillbransjen startet opp i oktober 2020.
Deltakerne mottar et individuelt stipend og mentorskap i 12 måneder
og møtes seks ganger i 2020-21 for å få inspirasjon, kunnskap og
for å støtte hverandre. Programmet blir arrangert i samarbeid med
Mediefabrikken og med tilskudd fra Norsk kulturråd.
Publikumsarbeid i koronaens tid
Planen om en seminardag om publikumsanalyse utgikk. I stedet
arrangerte vi ti digitale seminarer om publikumsarbeid i perioden
mars til juni, der fokus var på erfaringsdeling – og naturlig nok på
erfaringene med koronasituasjonen. Fem av seminarene var fra
filmbransjen og handlet om distribusjonsutfordringer og -muligheter,
samt en sesjon om fremtiden til den audiovisuelle bransjen av Johanna
Koljonen. De fem seminarene fra spillbransjen ble gjennomført av
podkasten Spillrevyen.
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Master of the Universe
I samarbeid med E6 Østfold Medieverksted ble det arrangert et
Storyworld-verksted for unge kreatører fra film- og spillfeltet. Simon
Jon Andreasen, leder for DADIU og linja for animasjon og interaktive
medier ved Den Danske Filmskole, var verkstedsleder og fokuserte på
hvordan man kan arbeide ut ideer om fiktive univers før man jobber
med ulike format. Deltakerne traff hverandre og Simon digitalt høsten
2020 og skal treffes igjen i 2021, etter å ha jobbet i grupper med
universideene sine.
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Spillkonventet
Denne nasjonale møteplassen for spillbransjen ble første
gang arrangert av Norsk filminstitutt i samarbeid med Virke
Produsentforeningen i 2012. Siden da har konventet blitt arrangert
årlig på Klækken hotell ved Hønefoss i samarbeid med partnere fra
bransjen. NFI overlot arrangøransvaret til Viken filmsenter i 2020.
Selv om pandemien satte en stopper for å møtes fysisk, startet en
programgruppe med representanter fra NFI, Viken filmsenter og flere
bransjerepresentanter arbeidet med programmet for neste treff.

FORTSATT FOKUS
PÅ KOMPETANSEUTVIKLIG
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Fortsatt fokus på kompetanseutvikling
Vi har fortsatt vårt langvarige engasjement for nettverksbygging
og erfaringsdeling ved å arrangere utviklingsprogrammer for
innholdsskapere og tilby veiledning fra bransjeaktører.
37 bransjerepresentanter mottok veiledning via vår veiledningsordning
i 2020, det er 13 flere enn året før. 15 mottok manus- og
dramaturgiveiledning, 15 produsentveiledning og 7 fikk veiledning i
publikumsarbeid.
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Film- og spillkonsulent Cecilie Stranger-Thorsen har også vært
tilgjengelig for digitale samtaler gjennom hele året og har ukentlig
gjennomført møter med søkere enten i forkant eller i etterkant av en
søknad.
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Fra produksjonen Marit og mikroorganismene

Fra produksjonen Bong Thom - the big brother

Veier ut av Viken
Syv dokumentarprosjekter har staket ut sin vei inn i det internasjonale
markedet. Deltakerne har vært gjennom fem heldagssamlinger og
fått en-til-en veiledning underveis i forløpet. Eksterne ressurser som
kommunikasjonsstrateg Freddy Neumann, klipper Žaklina Stojcevska,
outreach-produsent Sarah Mosses og Nicole van Schaik fra Good Pitch
har bidratt med sin ekspertise, i tillegg til dokumentarfilmskaperne
Tommy Gulliksen og Fredrik Gertten.
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På tross av koronasituasjonen klarte vi å samle deltakerne til en siste
fysisk fellessamling for å dele erfaringer rundt utviklingsforløpet og
avslutte programmet i september. I tillegg til filmsenterets interne
krefter har Jan Dalchow vært koblet på som ekstern prosjektleder.
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Langstrakt
Fem prosjektpar, hvert bestående av innholdsskaper sammen
med produsent, regissør eller manusforfatter, har tatt del i
utviklingsprogrammet med oppstart november 2020. Deltakerne skal
delta på fem intensive samlinger i 2020-2021 der målet er å utvikle
originale fiksjonsprosjekter og samtidshistorier i lengre formater.
Programmet er plattformnøytralt og skal gjennom prosjektveiledning,
idémyldring, inspirasjonsøvelser og foredrag sikre deltakerne dypere
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forståelse av sitt eget prosjekt, samt hjelpe de med videreutvikling og
realisering av prosjektene.
Underveis i løpet mottar deltakerne en-til-en veiledning. Tone Johnsen
har sammen med filmsenterets interne ressurser vært ansvarlig for
innholdet. Programmet arrangeres med støtte fra Norsk kulturråd.
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Skrivegrupper
I juni startet vi en nettbasert skrivegruppe for lange formater. Helena
Nielsen har veiledet deltakerne gjennom et halvt år. Da det på høsten
ble lempet litt på smittevernreglene, ble det også arrangert fysiske
en-til-en møter med Helena, og et halvdags verksted i karakterutvikling
med Sirin Eide fra filmsenteret.
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Vi har også støttet skrivegrupper i regi av ManusForum Oslo. Gruppen
har hatt 10 samlinger i løpet av året, de fleste digitale, som ble
arrangert i regi av primus motor Sigrun Nordenval.
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ANIDOX-verksted
I samarbeid med Fredrikstad animasjonsfestival arrangerte vi for andre
år på rad et konseptutviklingsverksted for prosjekter i grenselandet
animasjon/dokumentar/VR. Seks prosjekter deltok på verkstedet ledet
av ANIDOX-mentorene Uri Kranot og Michelle Kranot fra Danmark.
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Cecilie Bjørnaraa deltok som veileder og var fysisk til stede i
Fredrikstad sammen med deltakerne onsdag 21. og torsdag 22. oktober.
Verkstedet ble avsluttet med et pitche-arrangement for fagpersoner fra
animasjons- og dokumentarfeltet.
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Stillstand i unntakstilstand
12. mars var nedstengningen et faktum og store deler av befolkningen
ble forvist til hjemmekontor. I håp om å inspirere både bransjeaktører
og unge talenter til å eksperimentere og leke med det audiovisuelle
formatet, utlyste vi en essayfilmkonkurranse. Vi inviterte filmskapere
i Viken og Oslo til å sende oss visuelle stillstandsrapporter eller
filmessays med koronakrisen og karantene som tema. Det skulle
være en lavterskelproduksjon på 1-4 minutter, gjerne tatt opp med
mobiltelefonen. Bidragene skulle være offentlig tilgjengelige slik at
de kunne deles via sosiale medier og på våre nettsider. Fire etablerte
filmskapere fra vårt fortellerkunstprogram fikk i oppgave å lage hver
sin personlige essayfilm til inspirasjon for andre.
24

Vi mottok hele 52 bidrag til konkurransen og juryen, som bestod av
journalist/forfatter Kari Hesthamar og regissør/manusforfatter Dag
Johan Haugerud, kåret tre vinnere.
Fire filmer mottok hederlig omtale. Årets digitale versjon av
Kortfilmfestivalen i Grimstad viet prosjektet oppmerksomhet ved å vise
et utvalg av filmene i et eget sideprogram sammen med lignende filmer
fra vår nordligste region. Nasjonalbiblioteket har også vist interesse for
filmene - som fortellinger om hvordan man så på, lagde og formidlet
film i denne spesielle perioden. De har derfor ønsket å bevare filmene
for fremtiden.

VIKEN UNG
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Fra produksjonen Pesta

Viken UNG
Viken filmsenter har jobbet for en bred og mangfoldig rekruttering
inn til film- og spillbransjen. 13% av våre tilskuddsmidler (2 115 414
NOK) gikk til arbeidet for barn og unge i 2020. Vi er avhengige av å
samarbeide med de mange gode eksterne kreftene som jobber med
barn og unge lokalt i vårt virkeområde. Via to årlige søknadsrunder har
vi bidratt til disse aktørenes arbeid ved å tildele midler til en rekke kurs
og verksteder for regionens unge film- og spillinteresserte.

26

I 2020 tildelte filmsenteret 1 million kroner til 16 ulike tiltak for barn
og unge via ordningen med tilskudd til eksterne aktører. Under
paraplyen Viken UNG tilbyr vi også egne spissede ordninger og
utviklingsprogrammer myntet på unge talenter. Tilbudet gjennomføres i
samarbeid med Mediefabrikken og E6 Østfold Medieverksted.

Viken årsrapport | Viken UNG

Fra produksjonen Awakening

Viken UNG-stipendet
Viken UNG-stipendet gir unge i alderen 15-30 år mulighet til å øve
seg og få veiledning på sine film- og spillprosjekter. Filmstipendet
administreres i samarbeid med Mediefabrikken, og stipendmottakerne
får i tillegg anledningen til å låne gratis produksjonsutstyr derifra.
Viken UNG-spillstipend administreres i samarbeid med E6 Østfold
Medieverksted.
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•

53 Viken UNG-stipender på til sammen
821 375 NOK er tildelt i 2020

•

10 søknader om spillstipend er behandlet,
hvorav 8 er innvilget

•

67 søknader om filmstipend er behandlet,
hvorav 45 er innvilget

Viken årsrapport | Viken UNG

Fra produksjonen Eksponert

Regiprogram for unge kvinner

Ulike blikk

Utviklingsprogrammet for unge kvinner i alderen 20–26 år hadde seks
deltakere og strakk seg over to måneder og fire samlinger, inkludert
innspilling på én opptaksdag. Deltakerne fikk tilgang til en profesjonell
fotograf samt utstyrsstøtte fra Mediefabrikken.

I 2019 tok vi initiativ til utviklingsprogrammet med fokus på å bringe
frem et mangfold av stemmer, karakterer og miljøer vi sjelden får
se på lerretet. Programmet som ble gjennomført i samarbeid med
Mediefabrikken og Oslo 16 resulterte i seks kortfilmer som ble vist i
eget program på Kortfilmfestivalen, med påfølgende samtale med de
unge regissørene. En ny versjon av programmet ble utlyst i desember
2020. Programmet har oppstart i februar 2021.

Programmet startet opp i januar, og alle samlingene inkludert
to innspillinger ble fullført før koronapandemien traff oss. Fire
produksjoner måtte utsettes som følge av pandemien, men to ble
likevel gjennomført sommeren 2020.
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Viken UNG spillseminar
For å utvikle et nettverk blant unge spillutviklere ble mottakerne av
Viken UNG-spillstipendet invitert til et seminar for å dele erfaringer
og få ny kunnskap. Seminaret ble gjennomført 6. desember via
plattformen Discord, på en dedikert server for Viken UNG-spillstipend.
Arrangementet hadde 100% deltagelse fra alle gruppene som hadde
fått stipend i 2020. Seminaret var bygd opp rundt presentasjoner fra
stipendmottakerne med fokus på prosjektet, utfordringer og veien
videre.

Fra produksjonen Through the valley
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I tillegg til stipendmottakerne deltok følgende fagpersoner fra
spillbransjen:
•
•
•

Tobias Fossheim - CEO i Krillbite,
Mattis Delerud - tidligere BAFTA-vinner, nå ansatt ved Danvik FHS
Trond Vidar Johansen - hovedlærer, spillutvikling ved Danvik FHS

Seminaret ble ledet av E6 Østfold Medieverksted.

Viken årsrapport | Viken UNG

Fra produksjonen Ungeon

Fra produksjonen Like a lady

Innføringskurs i Adobe After Effects
Som et ledd i arbeidet med å rekruttere unge animatører ble det
arrangert et online-kurs i Adobe After Effects for nybegynnere i
høstferien. Målgruppen var unge i alderen 15–30 år fra Oslo og Viken,
med særlig fokus på medieelever. Kurset hadde 12 deltakere: 7 jenter
og 5 gutter, fra 11 kommuner i regionen.
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Kurset ble lagt til kveldstid og ble avviklet via Zoom. Det ble ledet
av Joakim Thunæs, en erfaren 3D-grafiker og animatør fra Netron i
Fredrikstad. Arrangør var E6 Østfold Medieverksted i samarbeid med
UKM i Viken.

Viken årsrapport | Viken UNG

Fra produksjonen Nattugler

Animasjonsverksted
I forbindelse med Fredrikstad animasjonsfestival ble det
arrangert helgekurs i cutout-animasjon for unge talenter
mellom 16 og 20 år. Kursleder var Art Director og illustratør
Gina Thorstensen. Hun ble assistert av animatør Milan Benza
Meszaros fra E6 Østfold Medieverksted. Verkstedet hadde fokus
på analoge animasjonsteknikker hvor deltagerne fikk designe egne
animasjonskarakterer og bakgrunner.
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Sentralt for pedagogikken var å ha en leken tilnærming hvor man
lærer gjennom eksperimentering med forskjellige materialer og
teknikker. 12 ungdommer i alderen 16–20 år deltok på kurset. Kurset
ble arrangert på Kulturskolen i Fredrikstad helgen 24. og 25. oktober
og var et samarbeid mellom Amandus Lillehammer Internasjonale
studentfilmfestival, E6 Østfold Medieverksted og Fredrikstad
animasjonsfestival.

SLIK HAR
FILMSENTERET
FORVALTET
TILSKUDDSMIDLENE
I 2020
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Forvaltning av tilskuddsmidlene
Filmsenteret har i 2020 mottatt 15,3 millioner kroner i tilskudd fra
Kulturdepartementet. Av dette utgjør ca. 1,8 mill. stimuleringsmidler
knyttet til koronapandemien. Filmsenteret har i tillegg mottatt
tilskuddsmidler fra Oslo kommune v/Kulturetaten, Kulturrådet og
Norsk filminstitutt til forvaltning av stipender, utviklingsprogrammer og
arrangementer. Totalt har filmsenteret mottatt ca. 16,3 mill. og forvaltet
ca. 15,7 mill. i 2020. Resterende 0,6 mill. overføres til 2021, fordelt på
ordinære tilskudd til audiovisuelle verk og utviklingsprogrammet Ulike
blikk.
Filmsenteret har behandlet 206 søknader om tilskudd til audiovisuelle
verk og 297 søknader om stipender (fordypningsstipend,
kunstnerstipend og utviklingsstipend) i 2020. Til sammen er 503
søknader om totalt ca. 48,5 millioner kroner behandlet. 118 søknader
er innvilget tilskudd og stipender på til sammen tett opptil 12 millioner
kroner.
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Filmsenteret har også behandlet 29 søknader om tilskudd til
filmkulturelle tiltak og tildelt 11 tilskudd til filmkulturelle tiltak.
41 søknader om reisetilskudd er også innvilget, noe som er betydelig
lavere enn normalt grunnet reiserestriksjoner i forbindelse med
koronasituasjonen. Reisetilskuddene er hovedsakelig benyttet
i forbindelse med deltakelse på Nordic Docs, Fredrikstad
animasjonsfestival og Bergen internasjonale filmfestival, og de faller inn
under kategorien bransjeutviklende tiltak i diagrammet på neste side.
Via to åpne søknadsrunder har filmsenteret også behandlet 28 søknader
om film- og spilltiltak for barn og unge i Oslo og Viken.
16 av disse er innvilget tilskudd. 77 søknader om Viken UNG-stipend er
behandlet, hvorav 53 er innvilget tilskudd på til sammen ca. 820 000 kr.
Interesserte kan finne detaljert informasjon om hvert enkelt tilskudd fra
filmsenteret på våre hjemmesider.
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Slik har filmsenteret forvaltet tilskuddsmidlene i 2020
Audiovisulle verk: 63 %
Dokumentar:6 548 542 NOK
Fiksjon: 1 943 900 NOK
Spill/interaktiv: 1 249 000 NOK
Annet: 257 513 NOK
Totalt:9 998 955 NOK

Stipender: 12 %

Kunstnerstipend Oslo: 730 000 NOK
Utviklingsstipend Viken: 350 000 NOK
Fordypningsstipend: 788 000 NOK
Totalt: 1 868 000 NOK

Kurser og verksteder i regi av
Viken UNG (Mediefabrikken og E6)
Filmkulturelle tiltak
Tiltak for barn og unge
Viken UNG-stipendet

Bransjeutviklede tiltak

Bransjeutviklende tiltak: 9 %

Fordypningsstipend

Viken UNG: 13 %

Utviklingsstipend Viken

Totalt: 1 448 419 NOK

Viken UNG-stipendet: 821 375 NOK
Tiltak for barn og unge: 1 000 000 NOK
Kurser og verksteder i regi av Viken UNG
(Mediefabrikken og E6): 294 040 NOK
Totalt: 2 115 414 NOK

Filmkulturelle tiltak: 4 %
Totalt: 558 000 NOK

Tilbakeførte tilskudd: 332 702 NOK

Totalt forvaltet: 15 656 086 NOK
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Dokumentar

Kunstnerstipend Oslo
Annet
Spill/interaktiv

Fiksjon
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Slik har filmsenteret forvaltet tilskuddsmidlene i 2020:
Tilskudd til audiovisulle verk
Mill NOK
7
6
5
4
3
2
1
0
Dokumentar
6 548 542 NOK

Fiksjon
1 943 900 NOK

Spill/interaktiv
1 249 000 NOK

Annet
257 513 NOK

Filmsenteret har i 2020 forvaltet tilskuddsmidler på til sammen
9 998 955 NOK NOK til audiovisuelle verk.
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TILDELINGER
2020

Tilskudd til
audiovisuelle verk 2020
Her er noen visuelle smakebiter fra prosjektene
som har motatt tilskudd i 2020. På filmsenterets
hjemmesider kan du lese mer om hvert enkelt
prosjekt.

Tilskudd til spill og
interaktive verk 2020
Her er noen visuelle smakebiter fra prosjektene
som har motatt tilskudd i 2020. På filmsenterets
hjemmesider kan du lese mer om hvert enkelt
prosjekt.

Tilskudd til fiksjon 2020
Her er noen visuelle smakebiter fra prosjektene som har motatt tilskudd i 2020.
På filmsenterets hjemmesider kan du lese mer om hvert enkelt prosjekt.

Tilskudd til andre produksjoner 2020
Her er noen visuelle smakebiter fra prosjektene som har motatt tilskudd i 2020.
På filmsenterets hjemmesider kan du lese mer om hvert enkelt prosjekt.
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Deltakelse og representasjon
De aller fleste festivaler og bransjetreff ble i 2020 omgjort til digitale
arrangementer. For filmsenteret betød det at vi mistet mange av de
mer uformelle møtene med bransjen og kollegaer på feltet. Det har
på den annen side gjort det enklere å delta på både nasjonale og
internasjonale faglige arrangementer.
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Filmsenteret har benyttet anledningen til å delta på en rekke
digitale arrangementer i regi av kjente filmfestivaler, i tillegg til mer
nyskapende arrangementer som for eksempel et VR-treff i regi av
Norske interaktive fortellere.

EIERE, DRIFT
OG ANSATTE

Viken årsrapport | Eiere, drift og ansatte

Eiere, drift og ansatte
Filmsentrets eiere er redusert fra fem til to i 2020. Etter
regionreformen gikk Vestfold fylkeskommune ut av eierkonstellasjonen
i juni 2020, og vi har nå to eiere med følgende eierandeler:
Oslo kommune (40 %) og Viken fylkeskommune (60 %).
Viken filmsenter mottok i 2020 kroner 7 226 020 i driftstilskudd fra
sine eiere. Driftstilskuddet fra eierne er fordelt etter befolkningsgrunnlaget, med 64 % fra Viken fylkeskommune og 36% fra Oslo
kommune. I tillegg mottok filmsenteret et husleietilskudd
på 250 000 kroner fra Drammen kommune. Filmsenteret
holder til i 2. et. i Engene 44, sentralt i Drammen.
43

Filmsenteret har i løpet av året hatt noen endringer i den faste staben på
5,4 årsverk. Lene Juliussen startet i august et ettårig engasjement som
prosjektleder for bransjehevende tiltak da fagansvarlig Sirin Eide gikk ut
i permisjon. John Einar Hagen har gått fra en deltidsstilling til å fungere
som en ekstern ressursperson for filmsenteret ved behov.
Ansatte ved utgangen av året var Cecilie Stranger-Thorsen, Habibe Ince
Demirel (50 %), Lene Juliussen (80 %), Linda Lothe, Marie Bakke Bøhmer,
Sirin Eide (20 %, i delvis permisjon) og Ånund Austenå (daglig leder).

Viken årsrapport | Viken Filmsenters styre

Viken filmsenters styre
Med endringer i eierstrukturen følger endringer i styrets
sammensetning. Viken filmsenters nye styre består av syv medlemmer;
to representanter fra hver av eierne og tre representanter fra
filmbransjen. Styrets vararepresentanter møter kun ved særskilt
innkallelse.

Jostein Oksavik (repr. Norsk filmforbund)
Gunhild Enger (repr. Norske filmregissører)
Vararepresentanter for eierne:
Jo Vestly (Viken fylkeskommune)
Elin Festøy (Oslo kommune)

Filmsenterets styre ved utgangen av 2020:
Jon A. Steen (styreleder og repr. Viken fylkeskommune)
Fadla Dahri (nestleder og repr. Oslo kommune)
Thea Breivik (styremedlem og rep. Viken fylkeskommune)
Håkon Lund Sørensen (styremedlem og repr. Oslo kommune)
Ingvil Giske (repr. Virke Produsentforeningen)

Vararepresentanter for bransjeorganisasjonene:
Stian N. Langgaard-Nielsen (Virke Produsentforeningen)
Kathrine van Beelen Granlund (Norsk filmforbund)
Magnus Mork (Norske filmregissører)
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Årsregnskap 2020
Viken Filmsenter AS

Driftsinntekter og driftskostnader

2019

6

7 343 837
7 343 837

7 296 608
7 296 608

Lønnskostnad
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

1
2

5 021 952
127 277
1 708 132
6 857 360

5 200 118
65 521
1 975 113
7 240 751

486 476

55 857

477
148
329

2 577
1 488
1 089

Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat

486 805
486 805

56 946
56 946

Årsresultat

486 805

56 946

486 805
486 805

56 946
56 946

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt
Annen rentekostnad
Resultat av finansposter

Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

Org.nr.: 997 480 848

2020

Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

Driftsresultat

Styrets årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet
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Note

Viken Filmsenter AS

3

Side 2

Balanse

Balanse

Viken Filmsenter AS

Viken Filmsenter AS

Eiendeler

Note

2020

2019

271 234
271 234

139 051
139 051

69 852
69 852

57 229
57 229

341 086

196 280

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Sum varige driftsmidler

2
2

Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

50 000
71 279
121 279

0
680 857
680 857

Investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

1 927 632

816 569

Sum omløpsmidler

2 048 911

1 497 426

Sum eiendeler

2 389 997

1 693 705

5

Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital
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2019

3, 4

125 000
125 000

125 000
125 000

3

1 117 913
1 117 913

631 108
631 108

Sum egenkapital

3

1 242 913

756 108

Annen langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

271 234
271 234

139 051
139 051

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

68 950
330 990
475 911
875 850

55 164
293 425
449 958
798 547

Sum gjeld

1 147 084

937 597

Sum egenkapital og gjeld

2 389 997

1 693 705

Gjeld

Drammen, 22.03.2020
Styret i Viken Filmsenter AS

Thea Breivik
styremedlem

Side 3

2020

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

Jon Andreas Steen
styreleder

Viken Filmsenter AS

Note

Viken Filmsenter AS

Fadla Dahri
nestleder

Ingvil Charlotte GiskeJostein Brå Oksavik
styremedlem
styremedlem

Håkon Lund Sørensen
styremedlem

Gunhild Enger
styremedlem

Ånund Austenå
daglig leder
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Viken Filmsenter AS

Viken Filmsenter AS

Noter til regnskapet for 2020

Noter til regnskapet for 2020

Regnskapsprinsipper

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser m.m.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for
små foretak.
Offentlige tilskudd
Mottatt driftstilskudd anvendes til dekning av driftskostnader og regnskapsføres i samsvar med
Norsk Regnskaps Standard 4 - Offentlig tilskudd. Driftstilskuddet inntektsføres i det året det er
bevilget. Dersom tilskuddet anvendes til varige driftsmidler, regnskapsføres tilskuddet etter
standardens bruttoprinsipp, ved at driftsmiddelet aktiveres som anleggsmiddel og anvendt
driftstilskudd balanseføres som langsiktig gjeld. Gjeldsavsetningen inntektsføres parallelt med
avskrivningen på anskaffede driftsmidler. I den grad driftsmidlene er fullfinansiert ved offentlig
tilskudd, vil gjeldsposten "Benyttet investeringstilskudd" tilsvare bokført verdi av driftsmidlene.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert
som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til
grunn.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid.
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens
påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.
Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning
til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i
bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

VIKEN FILMSENTER AS
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Lønnskostnader
Lønninger
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre ytelser
Sum

2020
4 046 765
585 150
347 775
42 262
5 021 952

2019
4 019 695
645 009
449 031
86 384
5 200 118

Daglig leder
725 864
20 883

Styre

Gjennomsnittlig antall årsverk: 5,4
Ytelser til ledende personer
Lønn
Annen godtgjørelse
Godtgjørelse til styre

267 500

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Pensjonsordningen styres gjennom ordning
for offentlig tjenestepensjon, KLP.
Reguleringspremie til KLP består av :
- oppregulering av yrkesaktives rettigheter
- regulering av pensjonistenes rettigheter
- regulering av oppsatte rettigheter (for de som har sluttet)
Revisor
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør kr 59 375.
Av dette utgjør 15 938 andre tjenester.
Beløpet er inklusive merverdiavgift.
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Note 2 Anleggsmidler

Note 4 Aksjonærer

Anskaffelseskost pr. 01.01.20
+Tilgang kjøpte anleggsmidler
=Anskaffelseskost 31.12.20

Driftsløsøre, inventar Lisenser ervervet
ol.
509 991
0
31 335
228 125
541 326
228 125

Sum
509 991
259 460
769 451

Av- og nedskrivninger pr. 01.01.20
+Årets ordinære avskrivninger
=Av- og nedskrivninger pr. 31.12.20

370 420
63 922
434 342

0
63 355

370 420
127 277
434 342

Bokført verdi 01.01.20
+Tilgang i året
-Årets avskrivning og nedskrivning
=Bokført verdi 31.12.20

139 051
31 335
63 922
106 464

0
228 125
63 355
164 770

139 051
259 460
127 277
271 234

Økonomisk
levetid 3-5 år

Økonomisk
levetid 3år

Pr 31.12.2020

Aksjekapital
125 000

Annen egenkapital
631 108
486 805

Sum egenkapital
756 108
486 805

125 000

1 117 913

1 242 913

Styret i Viken filmsenter AS vurderer at selskapet, med nåværende kostnadsnivå, bør etablere en
egenkapital på ca. 1 mill NOK inkl. aksjekapital. Det ekstraordinære resultatet for 2020 gir selskapet denne
muligheten.
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Bokført
125 000
125 000

EIERSTRUKTUR
De største aksjonærene i % pr. 31.12 var:
Viken Fylkeskommune
Oslo Kommune Kulturetaten
Totalt antall aksjer

Ordinære
300
200
500

Eierandel
60,0
40,0
100,0

Stemmeandel
60,0
40,0
100,0

Note 5 - Bundne midler

Note 6 - Annen driftsinntekt

Årets resultat viser et mindreforbruk på kr 486 805. Mindreforbruket skyldes i hovedsak reduserte
kostnader for kontor, reise-/festivaldeltakelse og markedsføring. Reduksjonen har direkte sammenheng
med Covid-pandemien som har medført betydelig lavere aktivitet. I tillegg har selskapet fått
ekstraordinære inntekter som følge av pandemien, noe som har slått positivt ut på årsresultatet. Det
forventes en økning i utgiftene når aktivitetene gjenopptas. Det vil også legges til rette for bedre
arbeidsforhold knyttet til hjemmekontor for de ansatte. I tillegg planlegges det videre utredning av
organisatoriske endringer skissert i mulighetsstudien utført høsten 2020. De sistnevnte forholdene vil
medføre en økning i driftsutgiftene for kommende år.

VIKEN FILMSENTER AS

Pålydende
250,0

Inkludert i bankinnskudd utgjør bundne midler kr 201 183 til dekning av skyldig skattetrekk.

Note 3 Egenkapital

Pr 01.01.2020
Årets resultat

AKSJEKAPITALEN I VIKEN FILMSENTER AS PR. 31.12 BESTÅR AV:
Antall
Ordinære aksjer
500
Sum
500

SIDE 7

Driftstilskudd fra fylkeskommuner
Tilskudd til husleie
OU midler for intern utvikling drift
Aktivert investeringstilskudd
Avskrevet investeringstilskudd
Sum driftsinntekt

2020
7 226 020
250 000
0
0
-132 183
7 343 837

2019
6 971 203
250 000
76 000
0
-595
7 296 608

Spesifikasjon av driftstilskudd fra fylkeskommuner:
Buskerud Fylkeskommune
Akershus Fylkeskommune
Østfold Fylkeskommune
Drammen Kommune
Vestfold Fylkeskommune
Viken Fylkeskommune
Oslo Kommune Kulturetaten
Sum driftstilskudd fra fylkeskommuner

0
0
0
250 000
421 498
4 382 360
2 422 162
7 476 020

952 273
2 033 000
959 000
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Note 7 - Oversikt forvaltning av tilskudd

Note 8 Fortsatt drift

Rapport forvaltning
Tilskudd mottatt fra Kulturdepartementet
Stimuleringsmidler korona Kulturdepartementet
Kunstnerstipend Kulturetaten Oslo kommune
Spillkonvent 2020
Tilskudd mottatt fra Kulturrådet
Renteinntekter
Sum til forvaltning
Anvendt tilskudd
Differanse tildelt og anvendt tilskudd

31.12.2020
13 498 000
1 815 000
700 000
105 000
180 000
18 536
16 316 536
-15 656 086
660 450

31.12.2019
13 028 000
0
0
0
200 000
54 392
13 282 392
-13 605 607
-323 215

Spesifikasjon av anvendt tilskudd
Tilskudd audiovisuelle verk
Utviklingstilskudd
Produksjonstilskudd
Bransjeutviklende tiltak
Tiltak barn og unge
Filmkulturelle tiltak
Sum anvendt tilskudd

9 998 955
1 810 298
-275 000
1 448 419
2 115 414
558 000
15 656 086

0
5 700 240
3 695 946
2 111 838
2 097 583
0
13 605 607

Viken Filmsenters drift og virke for 2021 bygger pa° allerede vedtatte tilskudd. Styret vurderer derfor at
forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.

Spesifikasjon av tilskudd består av tilskudd til audiovisuelle verk (kort-/dokumentarfilm og spill), tiltak og
stipender. Postene inkluderer ogsa° tilskuddsmidler som trekkes eller tilbakeføres i løpet av a°ret. Negativt
beløp på produksjonstilskudd skyldes nettopp trekk av tilskudd for inneværende regnskapsår. Fra og med
2020 defineres alle tilskudd som "tilskudd til audiovisuelle verk" og postene "produksjonstilskudd" og
"utviklingstilskudd" vil etterhvert avvikles. Tildelingene vil spesifiseres ytterligere i årsrapporten

Balanse tilskudd
Mottatt tilskudd til forvaltning
Utbetalt tilskudd
Mottatt, øremerket neste år
Beholdning mottatt tilskudd
Skyldig tilskudd (tildelt, ikke utbetalt)
Rest til forvaltning

Akkumulert
31.12.2020
95 562 911
-90 033 788
0
5 529 123
-4 785 184
743 939

Akkumulert
31.12.2019
81 624 876
-74 935 967
0
6 688 909
-6 605 421
83 488

Beløpet som fremkommer av "Rest til forvaltning" er planlagt disponert i 2021. Beløpet er i hovedsak
knyttet til utsatt gjennomføring av kortfilmprosjektet «Ulike blikk» med en forventet kostnadsramme på
ca. kr 300 000. Resterende beløp er ubenyttet andel av stimuleringsmidler knyttet til Covid-pandemien
tildelt fra Kulturdepartementet 26. oktober 2020.
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