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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisor gjennomføre 
forvaltningsrevisjonen innenfor en ressursramme på 100 timer, med levering 14.9.2021. 
 
Vedlegg 
Tillleggsbestilling - lønnsomhet i filmbransjen 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet rapport fra forvaltningsrevisjon av filmsatsingen i Trøndelag i sitt 
møte 25.5.21 (sak 31/20). 
 
I møtet presenterte oppdragsansvarlig revisor arbeidet med rapporten og hvilke funn som er 
gjort. Kontrollutvalget mente at rapporten i stor grad svarte ut de problemstillingene som er 
stilt i prosjektplanen. Samtidig etterlyste utvalget en grundigere utredning av lønnsomhet og 
vekst hos de selskapene som mottar støtte fra Filminvest og Midt-Norsk filmsenter. Utvalget 
vedtok å ta rapporten foreløpig til etterretning, og ba revisor utarbeide en prosjektplan for å 
undersøke om selskapene bidrar til lønnsomhet og vekst for den audiovisuelle bransjen i 
regionen. 
Revisor har utarbeidet en prosjektplan hvor det legges opp til å bruke 100 timer til 
undersøkelsen, og levering er satt til 14. september 2021. 
For tilleggsundersøkelsen har revisor utarbeidet følgende problemstilling: 
Bidrar selskapene til lønnsomhet og vekst for den audiovisuelle bransjen? 
I forbindelse med denne problemstilling vil revisor se på: 

• Utviklingen for produksjonsselskap som filmselskapene har gitt støtte til/investert i så 
langt i planperioden. 

• Utviklingen i trøndersk audiovisuell produksjon de siste årene; utviklingen i hvor stor 
andel den utgjør av den nasjonale produksjonen. 

For å svare ut problemstillingene vil revisjonen bruke data som allerede er samlet inn i 
prosjektet, data fra Brønnøysundregistrene og Nasjonale data fra Norsk Filminstitutt.  
 
Vurdering og konklusjon 
Problemstillingen som revisjonen har satt opp er egnet til å vurdere om Filminvest og Midt-
Norsk filmsenter bidrar til lønnsomhet og vekst i bransjen. Kontrollutvalget kan slutte seg til 
prosjektplanens ressursramme og problemstilling, med levering 14.9.2021.  
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