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Vedrørende ansøgning til projekt ”Copenhagen Film Fund 
Investeringskapital 2017” 
 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Copenhagen Film Fund har søgt Vækstforum om 7,0 mio. kr. af de regionale erhvervsud-

viklingsmidler til investeringskapital i Copenhagen Film Fund i 2017.  

 

Copenhagen Film Fund søger midler under væksttemaet ”kreativ vækst” i den regionale 

vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS). Her er det et mål at skabe jobs og branding gennem 

internationale film og TV-serier.  

 

INDSTIILING 

Vækstforum Hovedstadens sekretariat indstiller,  

 

 at Vækstforum indstiller til regionsrådet at bevilge 5.000.000 kr. til Copenhagen 

Film Funds investeringer i 2017.  

 

Samtidig anbefales det, at der efter 2017 findes en mere permanent løsning for fondens 

set-up og finansiering.  

 

Baggrund og formål  

Copenhagen Film Fund (CPHFF) blev etableret i 2013. Region Hovedstaden har sammen 

med Københavns Kommune været initiativtager og hovedbidragsyder til fonden med det 

formål at tiltrække større danske og internationale film og tv-produktioner til Hovedsta-

den og dermed skabe vækst og beskæftigelse i regionen. 

 

Regionsrådet har senest i april 2016 (budgetaftale 2016) bevilget 5 mio. kr. til Copenhagen 

Film Fund. Tidligere er der for perioden 2013-2015 bevilget 7 mio. kr.  

 

Fonden har for 2016 samlet en investeringskapital på 20 mio. kr. efter drift. Denne finan-

siering er hovedsageligt tilvejebragt gennem bidrag fra Københavns Kommune (15 mio. 

kr.) samt Region H (5 mio. kr.). For 2016 har fonden til dato allokeret 16 mio. kr. til investe-

ringer i en større international storfilm, i en tv-serie samt en række mindre produktioner. 

Således resterer DKK 4 mio. af investeringskapitalen for 2016. 

 

Fonden søger derfor yderligere investeringskapital for 2017. Der er søgt 8 mio. kr. hos Kø-

benhavns Kommune og 7 mio. kr. hos Region Hovedstaden. Københavns Kommune har gi-

vet tilsagn om 8 mio. kr., men under forudsætning af tilsvarende midler fra andre parter. 

Filmfonden har fået 3 mio. kr. i anden støtte og mangler derfor minimum 5 mio. kr., hvis 

ikke støtten fra Københavns Kommune skal bortfalde. 

 

 

 

 

 



 

   Side 2  

Strategi og finansiering efter 2017: Filmfonden er i positiv dialog med Erhvervsministeriet 

om en national strategi for den digitale visuelle industri, der også omfatter gaming og 

animation (Media Society). Media Society samler Copenhagen Film Fund, FilmFyn, Vest-

Dansk Filmpulje, Interactive Denmark og VIA University College. Strategien forventes fær-

dig til finansloven 2018. I strategien indgår en særlig støtteordning i form af en ra-

bat/tilskudsordning til internationale produktioner, som bliver henlagt til Danmark og be-

nytter dansk arbejdskraft og kompetencer.  

 

Filmfondens aktiviteter i 2017 

 At identificere 2-3 større internationale projekter og gøre dem interesserede i at 

henlægge deres produktioner helt eller delvist til regionen. 

 Indgå aftaler med disse samt realisere selve produktionerne i regionen. 

 Evaluere og måle effekterne af produktionerne samt afholde deres premiere. 

 

Resultater og effekter 

En forventet investeringskapital for 2017 på i alt 20 mio. kr. vil ifølge Copenhagen Econo-

mics’ beregninger minimum understøtte en værditilvækst i BNI-bidrag på DKK 110 mio. 

samt 198 årsværk.  

 

I tillæg til disse vækst- og beskæftigelseseffekter vil der være en række effekter som følge 

af øget branding og profilering af Hovedstadsområdet. Disse er svært målbare, men erfa-

ringer fra spillefilmen The Danish Girl viser, at alene Visit Denmarks kampagne er blevet 

”liket” af 700.000 potentielle turister, og har påvirket 40.000 til at besøge København. 

 

Vurdering af ansøgningen 

Som led i vurdering af ansøgningen har sekretariatet drøftet projektet med rådgiv-

ningsgruppen. Rådgivningsgruppen var overordnet positiv over for projektet, og enig i se-

kretariatets vurdering, men kunne godt ønske sig en nærmere beskrivelse af de konkrete 

aktiviteter. Rådgivningsgruppen anbefaler et tilsagn.  

 

Sekretariatet vurdering af ansøgningen/Vækstforums udvælgelseskriterier 
Bidrag til realisering af den regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) 

Projektet spiller direkte ind i ReVUS’ tema om kreativ vækst og indsatsområdet ”Job og 

branding gennem internationale film og tv-serier” og effektmålet her om, at 10 nye film og 

TV-serier er optaget i Greater Copenhagen af udenlandske producenter. Effektkæden er 

klar og logisk.  Dog er de konkrete aktiviteter ikke tydeligt beskrevet. Formentlig fordi, der 

er tale om fortsættelse af et projekt, som allerede har vist resultater. 

 

Vækst og/eller jobskabelse 

De hidtidige effekter er beregnet af Copenhagen Economics og viser pæne resultater.  

Med det ansøgte tilskud forventes en samlet investering på 20 mio. kr. at føre til øget BNI 

på 110 mio. kr. samt 198 årsværk.  Dette skyldes, at investeringen geares 2,5 gange gen-

nem det forbrug, som filmproduktionsholdene lægger i regionen.  

 

 

 

 



 

   Side 3  

Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer 

Filmfonden medfinansieres af en bred kreds af kommuner samt en række private investo-

rer. Der vil med en bevilling fra regionsrådet være i alt 20 mio. kr. til rådighed for investe-

ringer i filmproduktioner i 2017; uforbrugt beløb fra 2016 på 4 mio. kr., 8 mio. kr. fra Kø-

benhavns kommune, 3 mio. kr. fra øvrige parter samt 5 mio. kr. fra Region Hovedstaden.  

 

Projektstørrelse og levedygtighed 

Der skal findes en mere permanent løsning efter 2017. Overvejelserne skal ses i sammen-

hæng med en national strategi for film og medier, som forventes på plads fra 2018. Her-

under også overvejelser om en national filmfond. Hvis der ikke findes en model for statslig 

medfinansiering fra 2018 og frem, må det forventes, at de centrale parter bag fonden (Re-

gion Hovedstaden og Københavns Kommune) ikke fortsætter deres økonomiske engage-

ment i fonden.  

 

Regionale løsninger på regionale udfordringer 
Filmproduktion i regionen er under hård konkurrence fra udenlandske regioner, der kan 

tilbyde attraktive støtteordninger. Filmfonden kan dermed være et svar på en regional ud-

fordring. Projektet bygger videre på fondens tidligere arbejde og de gode resultater, man 

har opnået.  

 

FAKTA 

Projekttitel:   Copenhagen Film Fund – Investeringskapital 2017   

Ansøger:   Copenhagen Film Fund 

Partnere:  Københavns Kommune, Andre bidragsydere er Hvidovre 

Kommune, Frederiksberg Kommune, Helsingør Kommune, 

Næstved Kommune, Furesø Kommune og Bornholms Kom-

mune samt en række private virksomheder.  

Samlet projektbudget:  20,0 mio. kr. i 2017 

Ansøgt EU- støtte:  -  

Ansøgt regional støtte: 7 mio. kr.  

Anden finansiering: 13,0 mio. kr.  

Projektperiode:  1.1.2017 – 31.12.2017 

 
Opsummering  

Projektet spiller direkte ind i den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) og temaet 

om kreativ vækst og indsatsområdet.  Aktiviteterne er en fortsættelse af tidligere indsats, 

hvor effekten har været markant. En fremtidig investering på 20 mio. kr. forventes at føre 

til øget BNI på 110 mio. kr. samt 198 årsværk. Dette svarer til det offentlige tilskud pr. nyt 

job er på ca. 100.000 kr.  

 

Det anbefales, at der efter 2017 findes en mere permanent løsning for fondens set-up og 

finansiering.  
 

På den baggrund indstiller sekretariatet projektet til tilsagn.  

 

J.nr. 130096692  


