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Rapport Filmfabrikken 2013
Bakgrunn
Våren 2011 inngikk Tindved, TMM Produksjon og Levanger Kommune en intensjonsavtale om å
etablere en samlokalisering i Næringsbygget på Røstad. Utviklingen av denne samlokaliseringen har
gått raskt og ble åpnet 29.februar 2012. Hovedideen var å lage en spisset satsing innen film- og
tvproduksjon, og det som rører seg i randsonen av disse fagområdene. Samlokaliseringen fikk navnet
Filmfabrikken.
Tindved hadde frem til januar 2013 en prosjektavtale med Levanger Kommune. 1.februar ble denne
erstattet av en ny avtale med varighet i tre år med opsjon på ett til. Tindved skal via den avtalen levere
tjenester innenfor disse områdene med en ramme på 350 timer per år:
a. Næringsutvikling knyttet til Filmfabrikken. Herunder oppfølging av etablerer, forretningsideer
og prosjekter. Arbeidet vil skje i tett samarbeid med næringsavdelingen i kommunen.
b. Prosjektere videreutvikling av infrastrukturen i Filmfabrikken.
c. Administrering av leiekontrakter i Filmfabrikkens del av næringsbygget. Unntatt er
leiekontrakten med TMM Produksjon som kommunen selv håndterer. Andre driftsrelaterte
oppgaver i forhold til bygget er kommunens ansvar.
Om Tindved
Tindved Kulturhage jobber med kulturnæringene og kreative næringer. Arbeidet skal bidra til
etablering av nye bedrifter og nye arbeidsplasser i regionen. I tillegg vil vi arbeide for økt lønnsomhet i
eksisterende bedrifter og gi grunnlag for vekst i etablerte bedrifter.
Dette var det sjette året som næringshage i det nasjonale programmet, og som regionalt
innovasjonsselskap. I 2013 ble det gjennomført en rettet emisjon for å styrke selskapets likviditet.
Selskapet har nå 50,2 % privat eierskap.
Eiere
Verdal Kommune
COOP Inn-Trøndelag
SIVA
Sparebank 1 Midt-Norge
Gjensidige
Sum

Antall aksjer
7500
7500
750
600
200
16550

Eierandel
45,3 %
45,3 %
4,5 %
3,7 %
1,2 %
100 %

Styret
Petter Voll (styreleder), Anders Eggen, Unni Storstad, Randi Torvik, Pål Hofstad, Anne Grete
Valbekmo (vara).
Administrasjon
Tindved har to ansatte i hel stilling. Svenn Frøseth er daglig leder og Lill Trude Myrslo er prosjektleder.
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Oppsummering av aktiviteter i 2013
Det er ikke alltid like enkelt å få synliggjort resultatene på de forskjellige områdene vi jobber med. Noe
kan telles, noe kan man finne i statistikker mens enkelte områder er vanskelig å tallfeste, for eksempel
samfunnsverdien. Det er også viktig å ha med seg at enkelte resultater ikke kommer før noen år etter
at vi var involvert i virksomheten/prosjektet. Resultatene skapes på kort og på lang sikt.
Tindved har i 2013 videreført arbeidet med Filmfabrikken, som har gått over i et langsiktig arbeid med
fokus på næringsutvikling i Levanger Kommune. Denne rapporten tar utgangspunkt i den nye avtalen
og det som er definert der.
1. Næringsutvikling knyttet til Filmfabrikken
2. Videreutvikling av infrastrukturen i Filmfabrikken.
3. Leietakere i Filmfabrikken
For å synliggjøre helheten i arbeidet tar vi også med den generelle aktiviteten som naturlig utløses i
tillegg til disse punktene. Her er en statusrapport for arbeidet i 2013.
Næringsutvikling knyttet til Filmfabrikken
I 2013 har det vært viktig å få på plass infrastrukturen og det praktiske. Det har i tillegg vært et fokus
på nye forretningsområder og eventuelle nyetableringer. Oppfølging av etablerere, forretningsideer og
prosjekter er et løpende arbeid. Flere aktører vurderer nå å videreutvikle seg i forhold til de nye
mulighetene i Filmfabrikken. Det jobbes aktivt med å få samlokaliseringen til å fungere både faglig og
sosialt.
Det er vanlig at antallet virksomheter i en samlokalisering varierer. I Filmfabrikken er det økende
antall, fra 9 til 14 i løpet av 2013. Det er naturlig da konseptet er nystartet. Over en periode på flere år
må man nok regne med en naturlig variasjon i antall virksomheter som er tilknyttet.
Rådgiving og tilrettelegging for bedriftsetableringer
Det er stort behov for rådgiving til gründere og bedrifter. Tindved tilbyr en basispakke for medlemmer
av Tindved-nettverket, og et utvidet samarbeid med de bedriftene som har ambisjoner og størst
vekstpotensial. Medlemskap i Tindved Kulturhage kan tegnes av bedrifter og organisasjoner som
ønsker å være en del av Tindved-nettverket. Virksomheter i Levanger Kommune som ønsker å være
en del av nettverket blir koblet til Filmfabrikken. Det er mange fordeler med å være medlem i Tindved
og virksomheten trenger ikke være samlokalisert.
Basistilbud og utvidet samarbeid
Virksomheter i Filmfabrikken får tilgang til kompetanse, rådgiving, nettverk og lokaler. Eksempel på
bistand er etablererveiledning, utvikling av forretningsideer og forretningsmodell, søknadsskriving,
kobling av kompetanse, strategiprosesser og lignende. Vi tilbyr dialog om utfordringer og muligheter i
virksomheten.
Fellesaktiviteter
Tindved arrangerer fellesaktiviteter flere ganger i året. Eksempelvis kurs, fagkonferanser, workshops
og sosiale tilstelninger. Her er en kort beskrivelse av de arrangementene vi gjennomførte og deltok i
2013.









Flere fellesmøter med diverse informasjonsutveksling
Kurs i digital lydredigering, grunnkurs i ProTools i dubbingstudio, januar.
Mediedagen på HINT – flere næringsaktører fra Filmfabrikken deltar, mars.
Nordiske Mediedager – Filmfabrikken deltar, mai.
Besøk av Kulturminister Hadia Tajik, juni.
Kurs i "Forretningsmodell» - Osterwalder, SWOT og produkt/markedsanalyser, juni.
Kurs i digital markedsføring, september.
Filmgrundercamp - i samarbeid med Ungt Entreprenørskap og Midtnorsk filmsenter ble den
første samlingen for et 20-talls unge filmgründere fra Norge og Sverige avholdt her på
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Filmfabrikken. Alle aktørene i tilknytning til Filmfabrikken var inviterte inn til å få med seg faglige
foredrag, samt at flere stilte opp og var intervjuobjekter for deltakerne på campen, november.
NxtMedia samling - i samarbeid med Arenaprogrammet NxtMedia ble det i desember avholdt en
samling her på Filmfabrikken med flere tema innen visuelle effekter i film. Filmfabrikken huset 70
deltakere og gjester fra hele landet, desember.
Kurs i finansiering og finansieringsmuligheter, desember.
Julebord for Filmfabrikken.

Prosjekter
Bedriftsnettverk for mediebedrifter – Trønder TV
Vi kjørte forstudie i 2012 i samarbeid med Innovasjon Norge. Dette ble videreført som et forprosjekt i
2013 og er et samarbeid mellom TMM, Trønder-Avisa og Tindved. Prosjektet jobber med å utvikle en
ny kanal for lokal-tv med navnet ”Trønder-TV” og har forretningsadresse i Filmfabrikken.
Profilering
Virksomheter i Filmfabrikken profileres via vår hjemmeside og facebookside. Her profileres også
nyheter og aktiviteter vi og virksomhetene skaper. Bedriftene blir ofte brukt som eksempler i
presentasjoner og møter, de profileres via Tindved sin daglige aktivitet.
Levanger Kommune profileres i de sammenhengene det er naturlig å trekke frem kommunens unike
og viktige innsats i arbeidet med Filmfabrikken.
Fylkeskommunal plan for kulturnæringene – og måloppnåelse regionalt
Tindved bistår fylkeskommunen med arbeidet i forhold til strategiplan og handlingsplan for
kulturnæringene i Trøndelag. Vi mener arbeidet vi gjør er i tråd med planverket og de felles
målsettingene vi har i regionen. Tindved bidrar til at målene i handlingsplanen nås, og Filmfabrikken er
en viktig brikke i dette arbeidet. De nye statistikkene fra TFoU for kulturnæringene viser at det er en fin
vekst i bransjen i Nord-Trøndelag.
Partnerskap - Erfaringsutveksling med andre aktører
Tindved legger stor vekt på å samarbeide med andre aktører i regionen. Virkemiddelapparat,
innovasjonsmiljøer, fylkeskommunen og kommuner er viktige partnere. En koordinert
innovasjonssatsing vil styrke alle og ikke minst er det bra for gründere og næringsutviklingen generelt.
Vi har jevnlige møter og samtaler med for eksempel Innovasjonsmiljøer, VRI Trøndelag, Rock City,
Midt-Norsk Filmsenter og Atelier Ilsvika. Dette er nyttig for alle parter. Det at vi åpent deler erfaringer
og kunnskap gjør at vi raskere når målene.
Kobling mellom bedrifter og FoU
Tindved jobber aktivt med å koble bedrifter og FoU. I hovedsak gjør vi det i forskjellige samarbeid med
VRI og HINT. I tillegg jobber vi med VRI Læringsarena og VRI Studentmobilitet når vi arrangerer
fagseminarer og konferanser.
Samfunnsperspektivet
Det er flere grunner til at samlokaliseringer er viktig. Andre bransjer har lyktes godt med
klyngetenking, og vi ser at det også fungerer godt for kulturnæringsaktører. Kjernemiljøet i en klynge
blir en viktig drivkraft! Flere små virksomheter får større kraft ved å samarbeide og kompetanse er
lettere tilgjengelig. Dette betyr ikke at alle som er tilknyttet et nettverk må være i samme bygg.
Distribuerte medlemmer vil også ha god nytte av å være tilknyttet nettverket. Filmfabrikken er derfor
på mange måter viktig for regionen. Gjennom høy aktivitet på flere nivå får vi rettet en positiv
oppmerksomhet mot virksomhetene, bransjen og kommunen. Dette er aktiv samfunnsutvikling.
Filmfabrikken er etter kort tid blitt en arena for mye aktivitet. Det å ha en aktiv møteplass å tilby, gir økt
synlighet og oppmerksomhet for alle som er i nettverket. Det samme ser vi for Filmfabrikken. Etter kort
tid har samlokaliseringen på Levanger fått betydelig oppmerksomhet.
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Oppsummering
Vi ser på arbeidet med bedrifter som en av våre viktigste oppgaver. Noen er mer aktive enn andre i
forhold til fokus på utvikling, og andre er mer opptatt av å være en del av nettverket. Signalene vi
fanger opp tyder på at mange har en fin utvikling, og noen har det tøffere i forhold til å forløse
næringspotensialet.
Det er 4 nye virksomheter i Filmfabrikken i 2013. Disse er på forskjellige stadier. 1 har nyetablerte
foretak i 2013, 1 er i ferd med å etablere foretak og 2 hadde etablert foretak fra før og ønsker
videreutvikling og nettverk. De nye er Sweet Films, Fotograf Lena Johnsson, Næss Multimedia og
Trønder-TV . Totalt er det 14 virksomheter tilknyttet der 11 leier lokaler og 3 er nettverksbedrifter.
Det regionale arbeidet er også viktig. Her sprer vi våre erfaringer og vår kompetanse slik at flere
virksomheter og innovasjonsmiljøer får ta del. Gjennom dette arbeidet har flere av virksomhetene fått
nye oppdrag, økt kompetanse, utvidet marked og større nettverk. Medlemmene blir profilert og ofte
brukt som eksempler i presentasjoner og møter.
Gjennom vårt arbeid er vi med og styrker kommunens posisjon i forhold til bosetting og attraktivitet.
Utdanningsinstitusjonenes stadig større fokus på innovasjon og entreprenørskap øker potensialet for
bedriftsetableringer, og da må regionen ha god infrastruktur og legge til rette for at disse
bedriftsetableringene skjer her. Videre vil fokuset på samlokalisering og styrking av fagmiljø gjøre
kommunen mer attraktiv for bedrifter som har flyttet ut av regionen og som kan returnere og fortsette
sin virksomhet her. "Forskerne Haugum og Carlsson ved TFoU har kommet fram til at infrastruktur,
næringsliv, møteplasser, aktiviteter, bosetting, estetikk og fylkeskommunens rolle er dimensjoner som
har betydning for effekten av stedsutviklingsarbeid" (Stene, www.tfou.no, 2011). Aktiviteten tilknyttet
Filmfabrikken vil i sterk grad bidra til dette.
Videreutvikling av infrastrukturen i Filmfabrikken
Generelt
Det er Levanger Kommune som eier bygget og har ansvaret for drift, evt. endringer og tilrettelegging til
nye aktører og ny aktivitet. Tindved skal bistå med faglig kompetanse og prosjektering i henhold til de
mulighetene utviklingen til Filmfabrikken gir.
Kommunen har gjennom kommunestyrevedtak i sak 30/11, mai 2011 satt av 4.2 mill. til å legge til rette
for en infrastruktur for kulturnæringsaktører med hovedfokus på Film- og TV-produksjon. Bygget
Filmfabrikken ble i 2011 renovert i henhold til vedtak i kommunestyret.
Den delen av bygget som omhandler Filmfabrikken består nå i hovedsak av kontorer, lydstudio til
dubbing/voicearbeid, fotostudio, møterom, kjøkken, og ett undervisningsrom (brukes per i dag til
mindre konferanser/møter osv.). Etter renoveringen fremstår lokalene som gode, og bedriftene som
leier har fin standard på arbeidsforholdene. Det kan nevnes at det gjenstår noen utfordringer på
tekniske anlegg, spesielt med tanke på oppvarming og ventilasjon. Dette følges opp løpende av
kommunen.
Studio (greenscreen)
I januar 2013 innvilget NTFK en søknad på 2,1 mill. kr. fra RUP til bygging av greenscreenstudio med
regirom for film- og TV produksjoner. Etter anbudsprosess ble Video 4 valgt som leverandør.
Byggingen er godt i gang og skal ferdigstilles senest 20.mars 2014.
Byggeprosessen er ledet av Levanger Kommune med faglig support fra Tindved.
Fotostudio
Det har frem til nå vært et midlertidig fotostudio der det bygges Greenscreenstudio. Fotografene som
er der flyttes nå til et annet rom som blir tilrettelagt med kontorer og fotovegg. Det vil være plass til tre
fotografer som leietakere i disse fotolokalene.
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Videre arbeid
Arbeidet med å sikre god infrastruktur er godt i gang. Som tidligere omtalt så vil det nye greenscreen
studioet for film- og TV produksjon stå ferdig senest 20.mars mars 2014. Målet er at disse fasilitetene
skal bli tatt i bruk av de virksomheter tilknyttet Filmfabrikken og Tindved, samt tiltrekke seg eksterne
produsenter som vil bruke Filmfabrikken som base for sitt arbeid.
Slik situasjonen er i dag så finnes det ikke kontorarealer tilgjengelig for flere aktører. Dette gir
begrensninger i forhold til aktivt å gå ut for å «rekruttere» flere, viktige og tyngre aktører til å etablere
seg her. Kommunen bør prioritere å se om det finnes løsninger på dette ila 2014.
Leietakere i Filmfabrikken
I løpet av 2013 har det kommet til 3 nye leietakere og ved årsskiftet hadde til sammen 11 bedrifter
leiekontrakt i Filmfabrikken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TMM Produksjon AS
Final Production AS
Fotograf Merete Haseth
Skuggsjå AS
Echomedia
EBS Entertainment
Enits Media
Fotograf Lena Johnsen
Næss Multimedia
Sweet Films AS
Fotograf Siv-Hilde Meen

Finansiering
Aktiviteten i Filmfabrikken er finansiert med støtte fra SIVA, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og
Levanger Kommune.
I tillegg er flere gjennomførte og pågående prosjekter realisert med støtte fra Innovasjon Norge, VRI
Trøndelag og Regionalt Næringsfond.
Ressurser
Tindved skal levere 350 timer i henhold til avtalen med LK. I tillegg brukte Tindved en god del
egeninnsats i 2013. I gjennomsnitt har Tindved jobbet 22,5 timer per uke med Filmfabrikken, noe som
tilsvarer 60 % stilling.

Vi vil med dette takke for samarbeidet i 2013.
Hilsen
Svenn Frøseth
Daglig leder
Lill Trude Myrslo
Prosjektleder
Tindved Kulturhage AS
Møllegata 6, 7650 Verdal
74 06 52 00
Info@tindved.no
www.tindved.no
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