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Hei 
Vedlagt følger rapporter fra forvaltningsrevisjon av audiovisuell satsing i Trøndelag. Den første 
rapporten, SK 1023, er hovedrapporten som kontrollutvalget hadde til behandling den 25.6.2021 (sak 
31/21). Den andre rapporten er rapport fra tilleggsbestilling, SK 1023-2, som kontrollutvalget ba om i 
samme sak.  
  
I sak 56/22, der revisor var tilstede og orienterte om status for tilleggsbestillingen, ba kontrollutvalget 
revisor foreta justeringer i hovedrapporten, der informasjonen er feil p.g.a. av den tiden som har gått 
siden den ble ferdigstilt (mars 2021). 
  
Revisor har lagt inn en tilleggskommentar i forordet: 

KU ba, i sak 56/22, revisor om å gjøre eventuelle korrigeringer i rapporten, dersom det har skjedd 
viktige endringer siden 2021. Revisor har spesifisert endringer i fotnoter. Intervjuinformasjonen i 
denne rapporten er basert på intervju med daværende nøkkelpersoner rundt filmselskapene. Det 
er andre personer som har funksjonene som styreleder i Midtnorsk filmsenter, samt daglig leder 
og filmkonsulent i FilmInvest, nå.  

  
Videre har endret begreps i vurdering rundt lønnsomhet og konklusjon knyttet Midtnorsk Filmsenter AS: 
Fotnote 23:  

Fra «ikke spesielt førende» til «ikke vært eksplisitt førende» for Midtnorsk Filmsenter 
Endringen er basert på høringsuttalelse i forbindelse med tilleggsbestillingen. 
  
Revisor har videre lagt til fotnote knyttet beskrivelse av den administrative organiseringen av selskapene, 
på grunn av endringer i funksjoner, ledelse og ansatte: 
Fotnote 12. 
              Ny styreleder i 2022 
Fotnote 15:  

Funksjonene er noe endret i 2022, jf. Midtnorskfilm.no 
Fotnote 17: 
              Daværende filmkonsulent. Ny filmkonsulent fra 2022 
Fotnote 18: 
              Daværende daglige ledelse. Ny daglig leder i FilmInvest fra 2022 
Til slutt har revisor lagt til fotnoter knyttet til prosesser som den gangen var i gang, men som nå er 
avsluttet og iverksatt (i form av forskrift). 
Fotnote 20:  

Forskriften ble endret i 2021. Filmer uten forhåndsstøtte fra NFI, er ikke lenger berettiget for 
etterhåndsstøtte. 
Fotnote: 19:  
              Ferdig evaluering: Evaluering av regionale filmsentre og filmfond Evaluering for Norsk filminstitutt. 
Oslo Economics, 30. november 2021. 

  

Revisor vil understreke at informasjonen i den opprinnelige rapporten beskriver status, slik det var i 
undersøkelsesperioden som ble avsluttet i mars 2021. Anbefalingene kan ha blitt iverksatt i tiden som har 



fulgt, og er kanskje ikke så aktuelle lenger. En undersøkelse av det vil innebære en mye omfattende 
oppfølging, som involverer fylkeskommunen og selskapene.  

  

Revisor har ingen kommentarer til rapporten fra tilleggsbestillingen 
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