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Ansøgning om investeringskapital til Copenhagen Film Fund, 2016-18 
 
Kære Kim Valentin  
 
Copenhagen Film Fund blev etableret i 2013 af en del private aktører og brancheorganisationer indenfor film- og 
tv-branchen i DK samt ikke mindst 8 hovedstadskommuner med København og Region H som de største 
bidragsydere. Fonden blev skabt med det formål at skabe vækst, beskæftigelse og synlighed til vores 
fantastiske region gennem investeringer i større udenlandske og danske film og tv-produktioner. Investeringer 
som sikrer, at de kommer og optager i vores region. CPH Economics har i deres rapport om Fonden og dens 
evne til vækstskabelse konkluderet, at for hver krone Fonden til dato har investeret i produktioner, er der skabt 
værditilvækst for ca. 6 kr.  
 
Således er CPH Film Fund en succes, og nu står vi overfor at skulle finansiere vores næste runde fra 2016-18. 
Det er vores ambition at dække hele Greater Copenhagen, og i vores nye finansieringsrunde ønsker vi derfor at 
få så mange kommuner som muligt med. Derfor vil det have meget stor betydning for Fonden, at Gribskov 
Kommune melder sig ind i gruppen af medlemmer/investorer. 
 
Danske film og tv-serier oplever en kolossal international interesse, og industrien har i disse år et kæmpe 
vækstpotentiale. Der er stor efterspørgsel efter danske instruktører, manuskriptforfattere, skuespillere, fotografer 
og klippere og voksende efterspørgsel efter den danske produktionsmodel for film og tv-serier.  
Kombineret med Greater Copenhagens internationale appel, fremragende infrastruktur, hoteller og restauranter i 
verdensklasse og et smidigt og serviceminded administrativt system, er det en cocktail, der skaber en unik 
forudsætning for vækst i Greater Copenhagen. 
 
Copenhagen Film Fund 2013-15 
Copenhagen Film Fund har igennem sin første periode, 2013-15 været med til at fastholde det kreative 
momentum og samtidig bevist sin klare berettigelse som effektivt middel til at forløse dette vækstpotentiale. 
Fondens investeringer har sikret, at serier som Wallander, Broen sæson III og ikke mindst den store 
internationale spillefilm ’The Danish Girl’ skaber omsætning i området – vel at mærke ny omsætning, som uden 
Fonden ikke ville være kommet til. Ligeledes har Fondens investeringer også medvirket til, at 
animationsselskabet Nørlum har etableret sig i København. 
 
Med udgangspunkt i en investeringskapital på Dkk 30 mio., har Fonden i perioden tiltrukket og investeret i 
danske og internationale produktioner og til dato skabt en værditilvækst på Dkk 170 mio. (BNI-bidrag) og 300 
årsværk (fuldtidsbeskæftiget), som det er dokumenteret i den vedlagte analyse af Fondens investeringer, 
foretaget af Copenhagen Economics. Eller forenklet sagt: for hver krone Fonden har investeret i produktion af 
spillefilm og tv-serier har kommunerne, regionen og staten fået kr. ca. 6 kr. tilbage i form af værditilvækst og 
øget beskæftigelse. Denne vækstskabelseseffekt er blandt de højeste indenfor alle industrier i dag.   
 
Fonden medvirker dermed  til at skabe vækst og beskæftigelse, som ellers ville være gået udenom 
hovedstadsregionen. 
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Udover den direkte effekt på vækst og beskæftigelse, skaber de internationale film og tv-produktioner også en 
markant brandingeffekt for Hovedstadsregionen, som gavner turismen. Denne er dog ikke medregnet her. 
Men VisitDK har netop offentliggjort en undersøgelse, der viser, at ved at reklamere for Danmark som 
turistdestination i forbindelse med at tv-serien Badehotellet blev vist på landsdækkende tv i Sverige og Norge, 
opnåede VisitDK 3 gange større effekt end ved normal markedsføring.  
 
Film- og TV-branchen som motor for kreativ vækst 
Regionen og kommunerne har sat ambitiøse vækstmål op for de kommende år – og både i Region 
Hovedstaden og i Københavns Kommune er de kreative erhverv fremhævet som afgørende for realiseringen af 
erhvervs- og vækstpolitikken. 
Dansk film- og tv-industri har netop en række særlige muligheder for at skabe kreativ vækst.  
Det er en veludviklet og moderne industri med kritisk masse, moderne teknologi og udstyr og ikke mindst 
veluddannet og effektiv arbejdskraft. Det er ikke en industri, som skal bygges op og finde sin plads i den 
internationale konkurrence. Branchens effektive produktionsmetoder og teknologi betyder, at Greater 
Copenhagen kan konkurrere med lavtlønslande i Østeuropa, når det gælder film og tv-produktion. Noget især 
amerikansk og engelsk filmindustri er interesseret i at udforske og udnytte. 
 
Derudover skaber film og tv-produktion ikke bare omsætning i selve branchen, men har masser af synergi med 
andre kreative erhverv. Effekten af den engelske film og tv-industris produktion på andre kreative erhverv er 
undersøgt af den britiske forsker Jonathan Olsberg, og hans analyse viser, at netop film og tv trækker relativt 
flere afledte effekter med sig i andre kreative erhverv – musik, design, lys, skuespiller, kommunikation osv.  
De samme mekanismer gælder i Danmark, og netop derfor er film- og tv-industrien et lokomotiv for andre 
kreative brancher, og investeringer i film og tv produktioner vil derfor skabe vækst i de øvrige kreative industrier. 
 
Copenhagen Film Fund 2016-18 
Copenhagen Film Fund er sammenlignet med konkurrerende fonde i f.eks. Berlin, Hamborg, Belgien og 
Trollhättan/Gøteborg en lille fond. Men med basis i dansk film og tv’s internationale succes og 
Hovedstadsregionen mange tilbud i international topklasse, er det alligevel lykkedes at skabe stor international 
interesse og at tiltrække de rigtige produktioner. 
 
Men erfaringerne viser også, at regionens muligheder for at tiltrække endnu flere og større internationale film og 
tv-produktioner, kun kan en udfoldes, hvis Fondens finansiering øges. 
 
International film og tv-produktion er i dag en kompliceret logistisk operation med mange forskellige 
produktionssteder i mange lande – baseret på mulighederne for investeringer. De mange flytninger og skift er 
både fordyrende og besværlige. Fondens erfaringer viser, at muligheden for at øge investeringen i den enkelte 
produktion i markant grad øger sandsynligheden for, at selskabet flytter langt mere produktion og dermed 
forbrug ind i lokalområdet ud fra logistiske og produktionsmæssige hensyn. Og dette uden at investeringen øges 
tilsvarende.  
 
En fond med flere investeringsmidler vil gøre Hovedstadsregionen langt mere attraktiv for de store produktioner, 
der bidrager med størst forbrug og afledt vækst. Samtidig vil netop disse være de bedste ambassadører for  
udbredelsen af den danske arbejdsmodel med mindre og mere fleksible holdstørrelser. Fonden ønsker derfor at 
øge investeringerne i større og færre projekter, dels ud fra ønsket om større effekter per investeret krone, men 
også fordi brandingeffekterne ofte her er langt mere interessante. 
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Skal vækstpotentialet forløses og medvirke til at skabe den ønskede vækst og beskæftigelse i regionen, 
vurderer Fonden, at budgettet for perioden 2016-18 forøges fra de nuværende DKK 35 mio. over 3 år til DKK 
100 mio. for 2016-18.  
 
Det vil sikre, at Fonden kan investere minimum 30 mio. kr. om året eller i alt kr. 90 mio. kr. i perioden i større 
internationale og danske spillefilm og tv-serier, som benytter sig af vores arbejdskræft og optager i vores 
område. Baseret på erfaringerne fra de nuværende investeringer – som de er dokumenteret i materialet fra  
Copenhagen Economics - vil effekterne være DKK 550 mio. i BNI-bidrag og 1000 beskæftigede til gavn for hele 
Greater Copenhagen, og dette er konservativt sat. Det svarer til, at der for hver investeret krone fra Fonden 
skabes værditilvækst og øget beskæftigelse for 6 kroner. Hertil kommer brandingeffekten, som er betydelig, 
men svært målbar. 
 
Fonden arbejder samtidig med at etablere samarbejder med især andre regionale filmfonde  -  Film i Skåne, 
Film i Väst, Hamborg/Slesvig Holstein – om at tiltrække større film og tv-projekter og således placere Greater 
Copenhagen som Nordeuropas mest filmvenlige region. 
 
Finansiering 2016-18 
Fonden ønsker at fastholde og udvide den brede kreds af investorer – kommuner, private selskaber og 
foreninger – og ser Region Hovedstaden og Københavns Kommune som de to helt centrale bidragydere til 
Fonden i de kommende tre år.  
 
Som kommune skal man indgå i fonden ud fra et ønske om at løfte i fællesskab. Vi kan ikke garanterer 
produktion til hver enkel kommune, men vi kan sikre at hele Greater Copenhagen får gavn af Fondens 
investeringer og brandingeffekter.  
 
Staten er gennem skatter og afgifter den helt store vinder, når Fondes investeringer skaber ny omsætning i 
regionen. Derfor er målet også, at staten på sigt bidrager til at sikre Greater Copenhagen og Danmark en stærk 
position i konkurrencen om at tiltrække internationale film og tv-produktioner. Det kræver dog, at Fonden 
gennem endnu en periode dokumenterer de klare effekter på vækst og beskæftigelse, hvorfor vi målrettet 
arbejder på at få staten med fra 2019. 
 
På den baggrund skal Copenhagen Film Fund hermed ansøge Gribskov Kommune om at indgå med kr. 
100.000 per år i perioden 2016-18 i Fonden. Det vil ha’ meget stor betydning for Fonden og medvirke til, at vi i 
endnu højere grad kan skabe vækst, beskæftigelse og synlighed til gavn for hele Greater Copenhagen. 
 
Ser frem til at høre fra dig. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Thomas Gammeltoft  og  Jørgen Ramskov 
Direktør/CPHFF   Bestyrelsesformand/CPHFF 
    
Vedlagt: CPH Economics rapport samt resuméskriv  
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