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UTVÄRDERING AV FILM I VÄRMLANDS NATIONELLA UPPDRAG 
  
Svenska Filminstitutet ska enligt regleringsbrevet för 2006 ge en utvärdering av hur Film i 
Värmland fullföljt det nationella uppdraget.  
 
Film i Värmland hade under perioden 2003-2005 det nationella uppdraget inom 
regional filmverksamhet. Viss verksamhet har också bedrivits under 2006. I uppdraget 
ingår att utveckla verksamheten samt sprida kunskap och erfarenheter över hela 
landet. Uppdraget har sin tonvikt på barn och ungdom.  
 
Film i Värmland har valt de stora nationella festivalerna som arenor för att sprida 
kunskap och erfarenheter över hela landet. Under 2005 arrangerade man ett 
seminarium om jämställdhet vid Umeå Filmfestival där Film i Värmlands projekt 
”Selma” presenterades, ett projekt som bland annat handlar om möten mellan unga 
kvinnliga filmare och unga kvinnliga musiker. I likhet med de tidigare mottagarna av 
nationella uppdraget inom regional filmverksamhet – Film i Väst och Filmpool Nord – 
har Film i Värmland träffat avtal om att stödja Novemberfestivalen i Trollhättan, den 
nationella videofestivalen för unga filmare, med 25 000 kr per år. 
 
Under 2005 har Film i Värmland deltagit som en aktiv partner i det regionala 
samarbetsprojektet ”Kultur i skolan”, som bland annat har arrangerat 
inspirationsdagar för lärare och andra intresserade. Film i Värmland genomförde 
också ett mediepedagogiskt projekt kring animerad film i särskolan, som 
dokumenterats i text, foto och rörliga bilder. Projektet presenterades bland annat på 
BUFF, barn- och ungdomsfilmfestivalen i Malmö, våren 2006.  
 
Film i Värmland har också bidragit till att producera ”All världens härlighet!” en 
vandringsutställning om värmländsk film- och biografhistoria. Under 2006 har 
utställningen turnerat över hela länet.  
 
Inom ramen för det nationella uppdraget har Film i Värmland även arrangerat 
nätverksträffar kring kort- och dokumentärfilmsproduktion för regionala 
filmkonsulenter från alla regioner.  
 
Film i Värmland har, enligt Filminstitutets bedömning, fullföljt det nationella 
uppdraget i enlighet med uppdragets intentioner. 
 
 
 


