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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune har KomRev NORD IKS 

gjennomført en kartlegging i aksjeselskapet FilmCamp og dets datterselskaper. I denne rapporten 

gir vi beskrivelser av de tre nevnte selskapene. 

 

Vi beskriver også nærmere bestemte offentlige midler tildelt FilmCamp AS, forutsetningene for 

bruken av disse og hvordan offentlige midler har blitt brukt av FilmCamp AS. Med «offentlige 

midler» mener vi i denne rapporten midler fra Troms fylkeskommune v/Kulturetaten og 

Næringsetaten samt midler fra Regjeringen v/Kulturdepartementet.  

 

Før igangsetting av prosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet overfor Troms 

fylkeskommune og FilmCamp AS. Revisorer som har foretatt denne kartleggingen har vurdert at 

alle krav til objektivitet og uavhengighet er oppfylt, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften 

kapittel 6.  

 

Revisor informerte kontrollutvalget om prosjektgjennomføringen i notat 8.1.2016 og i møte 

9.5.2016 ga vi kontrollutvalget muntlig orientering om innledende funn. Siste orientering til 

kontrollutvalget om status i prosjektet var i vårt notat 25.8.2016. 
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0 SAMMENDRAG 

 

Bakgrunn og tema for kartlegging i FilmCamp AS 

Tidligere leder for Produsentforeningen avdeling Nord-Norge har overfor flere offentlige 

virksomheter fremmet kritikk mot FilmCamp AS sin organisering og FilmCamp AS som forvalter 

av offentlige midler. I hans henvendelser til Kulturdepartementet og Troms politidistrikt framholder 

han at FilmCamp AS har brukt statstilskudd og regionale matchingsmidler i strid med gjeldende 

regelverk og forutsetninger. Disse etatene har avvist å gjøre undersøkelser.  

 

I forbindelse med fylkesrådets innstilling om tildeling av kr 25 millioner over RDA-ordningen til 

FilmCamp AS sendte tidligere leder av Produsentforeningen henvendelse om FilmCamp AS til 

Troms fylkeskommune1. Han har også sendt henvendelse til kontrollutvalgets sekretariatet, K- 

sekretariatet IKS, i forbindelse med at kontrollutvalget hadde bestilt eierskapskontroll i FilmCamp 

AS. Sistnevnte henvendelse er bakgrunn for at kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjon i 

FilmCamp AS2. Henvendelsene til ovennevnte offentlige etater har medført at det har vært tema i 

media om FilmCamps bruk av offentlige midler har vært i henhold til regelverk og forutsetninger. 

 

Denne rapporten baserer seg på en kartlegging av følgende tema: 

 

1. FilmCamp AS og dets datterselskaper 

 

1.1 Beskrivelse av selskapene   

1.2 FilmCamp AS og dets datterselskapers medvirkning til finansiering av 

medieproduksjoner 

1.3 Hvilke regler og vilkår gjelder for medfinansiering? 

 

2. Offentlige midler til FilmCamp AS 

 

2.1 Beskrivelse av reglene som gjelder for FilmCamps bruk av regionale utviklingsmidler 

2.2 Beskrivelse av reglene som gjelder for FilmCamps bruk av statstilskudd og regionale 

matchingsmidler 

2.3 FilmCamps bruk av offentlige midler 

2.4 Anvendelsen av offentlige midler til filmprosjektet Viking 

 

 

  

                                                 
1 Stilet til RDA-sekretariatet, programstyret RDA, fylkesråd for næring, kultur og helse og til næringssjef 
2 Revisor har, etter avtale med kontrollutvalget, besvart bestillingen gjennom en kartlegging, og ikke 

forvaltningsrevisjon. Resultatet av innledende undersøkelser, herunder tolkning av tilsagnsbrev som ligger til grunn 

for tildelte midler, tilsa at vi ikke kunne utlede revisjonskriterier i henhold til RSK 001 pkt. 25: «Revisjonskriteriene 

skal være relevante, konkrete og i samsvar med de kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor den 

aktuelle perioden».  
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FilmCamp AS og dets datterselskaper 

FilmCamp AS ble stiftet i 2005, etter at Kjetil Jensberg og Svein Andersen hadde utredet 

mulighetene for å etablere et filminnspillingssted i Holmen leir i Målselv kommune samt et 

filmproduksjonsfond for å trekke til seg og investere i nasjonale og internasjonale filmproduksjoner.  

 

Selskapets formål er ifølge vedtektene § 2 «å være et regionalt ressurs- og infrastrukturselskap som 

imøtekommer behov og etterspørsel i markedet for spillefilm- og TV-produksjon, samt drive 

utvikling og utdanningstilbud i samarbeid med regional og nasjonal bransje og 

utdanningsinstitusjoner». 

 

FilmCamps samlede virksomhet består av aktiviteter benevnt: 

 

 Infrastruktur: utleie av fasiliteter og studio 

 Fond: samproduksjon som gir eierandeler i film og TV-produksjoner 

 Locations: markedsføring/befaring av FilmCamps fasiliteter og regionens mulige 

innspillingssteder 

 Nettverk: medlemskap i og samarbeid med internasjonale organisasjoner3 

 Kompetanse: heve kompetansen i filmbransjen i regionen, herunder også intern kompetanse 

 

Aktivitetene skal sørge for å trekke til seg nasjonale og internasjonale filmproduksjoner til regionen. 

Det skal bidra til kompetanseheving av det lokale filmmiljøet og økt aktivitet i tilstøtende næringer.  

 

Ved stiftelsen av selskapet var det forutsatt å få etablert et filmproduksjonsfond på kr 15 millioner, 

finansiert ved hjelp av RDA-midler. Programstyret for næringsrettede utviklingstiltak bevilget 

RDA-midler under forutsetning av at FilmCamp AS opprettet et fond juridisk adskilt fra FilmCamp 

AS og dets øvrige virksomhet og at retningslinjene for bruken av fondet ble samordnet med en 

ordning i regi av Norsk Filmfond. Kravet om etablering av fond juridisk adskilt fra FilmCamp AS, 

ble oppfylt i 2009 gjennom stiftelsen av FilmCamp Samproduksjon AS.  

 

FilmCamp Samproduksjon AS sitt formål er ifølge vedtektene «å medvirke til finansiering av 

nasjonale og internasjonale medieproduksjoner gjennom direkte eller indirekte investering i slike, 

samt medvirke til å øke kapitaltilgangen til medieproduksjoner. Selskapet skal herunder medvirke 

til finansiering av medieproduksjoner som i hovedsak produseres i tilknytning til FilmCamp og 

regionen». 

 

Selskapet har samme styre og administrasjon som morselskapet.  

 

FilmCamp AS sin medvirkning til finansering av audiovisuelle produksjoner/investeringer skal 

gjøres i henhold til reglene i «Retningslinjer og regelverk for FilmCamps investering i audiovisuelle 

produksjoner», som er tilgjengelig på selskapets internettside. Gjeldende reglement er inntatt i sin 

helhet i rapportens vedlegg i kapittel 9.2.  

 

Fra og med stiftelsen har det vært lagt til grunn at FilmCamp AS skal toppfinansiere spillefilm og 

tunge TV-produksjoner. Det vil si at produksjonene må ha med seg hoveddelen av finansieringen 

fra andre nasjonale eller internasjonale fond/støtteordninger og/eller investorer. Videre skal 

FilmCamp AS stille betingelser/krav til de som mottar investeringen, som for eksempel at: 

 Filmen/TV-produksjonen skal innspilles i regionen 

 Filmen skal generere en omsetning i regionen som er minst dobbelt så stor som investeringen 

                                                 
3 For eksempel FilmArc 2.0, Sources, FilmReg, Cineregio. 
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 Det skal være regional deltakelse i filminnspillingen 

 Investering gir eierandeler i filmen, som gir inntekt til FilmCamp over tid 

 

Et annet, og nå avviklet, datterselskap av FilmCamp AS var FilmCamp Viking AS. Selskapets 

formål var «Utvikling og produksjon av filmprosjektet Viking, og hva som herved står i forbindelse». 

Selskapet ble avviklet fordi produksjonsfasen ikke lot seg realisere. Aktivitetene i selskapet omtales 

nærmere i kapittel 4 som omhandler FilmCamp AS sin bruk av midler.  

 

 

Offentlige midler til FilmCamp AS 

I denne rapporten omtaler vi følgende offentlige midler bevilget FilmCamp AS: 

 

1. Regionale utviklingsmidler gjennom RDA-ordningen som forvaltes av Troms 

fylkeskommune v/Næringsetaten 

2. Årlige tilskudd/statstilskudd fra Kulturdepartementet4 

3. Årlige regionale matchingsmidler fra Troms fylkeskommune v/Kulturetaten 

4. Utviklings- og strategimidler fra Troms fylkeskommune 

5. Grunnfinansiering/driftsmidler fra Troms fylkeskommune 

 

I regionens filmsatsing – her Troms fylkeskommune – er film både kunstutrykk og sett på som 

næring. Troms fylkeskommune vil tiltrekke seg filminnspillinger til regionen fordi det skal bidra til 

kompetanseheving av det lokale filmmiljøet, positivt omdømme for kultur- og næringsliv, samt 

ringvirkninger for tilstøtende næringer.  

 

FilmCamp AS sin fondsvirksomhet – som vil si investeringer i audiovisuelle produksjoner som 

legger produksjonen til FilmCamp – har fra selskapet ble stiftet i 2005, og i årene 2006, 2007, 2013 

og 2014, vært støttet fra Troms fylkeskommune gjennom RDA-midler5. Gjennom at FilmCamp AS 

investerer disse midlene i tv- og filmproduksjoner skal spillefilm- og tv-produksjoner utvikles og 

etableres som regional næringsvirksomhet med store kunstneriske, kulturelle og næringsmessige 

ringvirkninger i regionen. Midlene skal sørge for at regionen velges som innspillingsområde for 

filmer og FilmCamps deltakelse i filmer skal skape synergi- og overrislingseffekt for regionalt 

næringsliv, kultur- og kunstliv, service- og turistnæring.6 RDA-midlene er i FilmCamp AS såkalte 

samproduksjonsmidler som forvaltes av FilmCamp Samproduksjon AS.  

 

Troms fylkeskommune har i 2005, 2006, 2009 og 2010, bevilget såkalte strategi- og 

utviklingsmidler som skulle brukes til blant annet å heve kompetansen på filmbransjen i regionen, 

sørge for flere filmproduksjoner til regionen, utvikle infrastrukturen på FilmCamp, finne, utvikle og 

promotere locations7 i regionen, og utvikle regionalt fond for å investere i filmproduksjoner. I årene 

2013, 2014 og 2015 bevilget Troms fylkeskommune over næringsetatens budsjett 

grunnfinansiering/driftstilskudd til selskapet. 

 

                                                 
4 Tildeler av statstilskudd har vært Kirke- og kulturdepartementet i perioden 2002-2009 og Kulturdepartementet fra og 

med 2010. Departementet som har tildelt statstilskudd blir heretter i rapporten benevnt 

Kulturdepartementet/departementet. 
5 RDA-midler er næringsrettede midler til regional utvikling  
6 Jf. blant annet tilsagn DA 25b/06 
7 Befaringer 
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Troms fylkeskommune har altså bevilget midler for finansiering av FilmCamp AS sin samlede 

virksomhet, som består av de fem aktivitetene infrastruktur, fond, locations, nettverk og 

kompetanse. 

 

Fra og med 2007 til og med 2015 har FilmCamp AS fått midler fra Troms fylkeskommune 

v/Kulturetaten som er kalt for regionale matchingsmidler. Årlige regionale matchingsmidler har 

sammenheng med, og var et vilkår for utbetaling av, årlige statstilskudd til FilmCamp AS.  

 

De årlige regionale matchingsmidlene og årlige statstilskuddene har fra og med 2008 sitt grunnlag 

i stortingsmeldingen «Veiviseren. For det norske filmløftet», hvor det framkommer at den regionale 

filmsatsingen er en del av den samlede filmpolitikken8. Departementet skrev i meldingen at det er 

viktig at de regionale og nasjonale ordningene utfyller og støtter opp under hverandre for å bidra til 

å nå de overordnede målene på filmområdet.9  

 

En redegjørelse for de regionale matchingsmidlene bevilget FilmCamp AS krever derfor 

redegjørelse også for statens filmsatsing, herunder statstilskuddene til FilmCamp AS. 

 

Statens filmsatsing defineres på et overordnet nivå gjennom stortingsmeldinger10. Med St. meld. nr. 

22 (2006-2007) «Veiviseren. For det norske filmløftet» ble det vedtatt en prøveordning med statlig 

støtte til regionale filmfond. Staten kunne gå inn med midler i de regionale filmfondene under 

forutsetning av at regionen matcher de statlige midlene med minst like mye lokale/regionale midler. 

Ifølge stortingsmeldingen er den regionale filmsatsingen en del av den samlede, nasjonale 

filmpolitikken. Kulturdepartementet la til grunn at de statlige tilskuddene burde innrettes i forhold 

til formålet med den enkelte regionale filmsatsingen.  

 

Kulturdepartementet sine tilsagnsbrev om statstilskudd til FilmCamp AS inneholder flere regler og 

føringer for bruk av midlene. Skoglund mener at FilmCamp AS brukte statstilskuddene i 2009, 2010 

og 2011 i strid med tilsagnbrevene. For den perioden som kritikken mot FilmCamp sin bruk av 

offentlige midler gjelder, er det sentrale at tilsagnsbrevene viser til at midlene skulle brukes til 

«utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner» og at midlene var «øremerket til selskapets 

fondsvirksomhet» og at midler ikke kunne brukes til drift av fondet.  

 

Når det gjelder Troms fylkeskommunes «matching» i den omtalte perioden, inneholdt 

tilsagnsbrevene få konkrete føringer for bruken av midlene. Troms fylkeskommune har skrevet at 

«Utviklingen av film er et satsingsområde». Revisor har fått opplyst fra Troms fylkeskommune at 

midlene ikke kunne brukes til drift.  

 

Da FilmCamp AS fikk statstilskudd og regionale matchingsmidler fra og med 2008 la selskapet til 

grunn at midlene kunne brukes i henhold til det som hadde vært Troms fylkeskommunes ønske for 

bruk av midlene. Midlene ble derfor i perioden 2008 til og med 2011 brukt til regionale- og 

bransjeutviklende tiltak, utvikling av filmfaglig kompetanse, utvikling av infrastruktur i og rundt 

FilmCamp og investering i filmer. I kostnadene til finansiering av filmer var inkludert blant annet 

FilmCamp AS sine egne kostnader tilknyttet reise, møte, materiell, innleid hjelp, bruk av FilmCamp 

AS sine fasiliteter. Det vil si at FilmCamp AS i denne perioden ikke videredistribuerte midlene fra 

Kulturdepartementet og Troms fylkeskommune – det vil si statstilskuddene og regionale midler for 

                                                 
8 Jf. St. meld. nr. 22 (2006-2007) s. 89 og Meld. nr. 30 (2014-2015) s. 84 
9 Jf. St. meld. nr. 22 (2006-2007) s. 93 
10 Stortinget har sluttet seg til målene som er trukket opp i filmmeldingene «Veiviseren» (2006-2007) og «En 

framtidsrettet filmpolitikk» (2014-2015), som begge har relevans for vår undersøkelse. 
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matching av statstilskuddene – i sin helhet til uavhengige produsenter. I 2010 tildelte FilmCamp AS 

midler fra statstilskuddet til sitt eget datterselskap FilmCamp Viking AS.11  

 

FilmCamp AS rapporterte årlig til Kulturdepartementet og Troms fylkeskommune om hvordan 

midlene ble brukt. Det fremgår av rapporteringene at midlene ble brukt til de aktivitetene som nevnt 

ovenfor, det vil altså si at Troms fylkeskommune og Kulturdepartementet fikk informasjon fra 

FilmCamp AS om at tilskuddene ble brukt til alle FilmCamps virksomhetsområder. 

 

I 2011 undersøkte Kulturdepartementet FilmCamp AS sin bruk av statstilskuddene tildelt i perioden 

2008 til og med 2011. Kulturdepartementet fant at FilmCamp AS hadde brukt kr 900 000 av 

statstilskuddet for 2011 i strid med vilkårene i tilsagnsbrevet. Ifølge Kulturdepartementet var det i 

strid med tilsagnsbrevet å bruke kr 900 000 på den delen av virksomheten som innebar å hente 

produsenter til FilmCamp. Kulturdepartementet uttalte seg ikke om det forhold at FilmCamp 

karakteriserte egne kostnader i forbindelse med produksjoner som en del av finanseringen av 

produksjoner. Kulturdepartementets avgjørelse ble meddelt FilmCamp AS i 2012. I tilsagnsbrevet 

for statstilskudd dette året – 2012 – presiserte Kulturdepartementet at statstilskudd skal gå til 

uavhengige produsenter. Dette året skrev Kulturdepartementet også i tilsagnsbrevet at Troms 

fylkeskommunes midler – det vil si de regionale matchingsmidlene – også måtte gå til uavhengige 

produsenter.  

 

Som følge av kritikken, herunder at den er en del av bakgrunnen for kontrollutvalgets bestilling, har 

vi gjennomgått alle tilsagnsbrevene fra Troms fylkeskommune og Kulturdepartementet i perioden 

2005 til og med 2015. Revisor oppfatter at Skoglund og FilmCamp AS er uenige om tolkningen av 

formuleringer i Kulturdepartementets tilsagnsbrev om statstilskudd, herunder om tilsagnsbrev de 

enkelte år skulle tolkes likt. Spørsmålet handler om det i alle tilsagnsbrevene var et krav om at 

statstilskudd skulle gå til uavhengige produsenter. Revisors gjennomgang av tilsagnsbrevene før 

2012 tilsier at brevene gir rom for ulike tolkninger. På den ene siden kan det stilles spørsmål ved 

hvorfor FilmCamp AS la til grunn at statstilskuddene kunne brukes på samme måte som regionens 

midler til FilmCamp AS. På den annen side viser vår undersøkelse at FilmCamp AS hvert år i 

søknaden om statstilskudd opplyste hvordan midlene skulle benyttes og de har hvert år rapportert 

til Kulturdepartementet om bruken av midler. I rapportene er det presisert hvilke aktiviteter som er 

finansiert med statstilskudd. Når det ikke før 2012 avstedkom noen reaksjon fra 

Kulturdepartementet – derimot har departementet utbetalt tilskudd – må det etter revisors syn legges 

til grunn at Kulturdepartementet har godtatt FilmCamp AS sine rapporteringer, herunder hvordan 

statstilskuddene ble brukt. 

 

Troms fylkeskommunes tilsagnsbrev om regionale matchingsmidler inneholdt før 2012 en svært vid 

angivelse av hva midlene kunne benyttes til. Revisor oppfatter at Troms fylkeskommune la til grunn 

at fylkeskommunen selv, under henvisning til stortingsmeldingen, bestemte vilkårene for de 

regionale matchingsmidlene. Vi oppfatter også at Troms fylkeskommune og FilmCamp AS la til 

grunn at midlene kunne brukes i samsvar med øvrige midler som fylkeskommunen hadde bevilget 

til selskapet. Fra og med 2012 framkommer det imidlertid av fylkeskommunens tilsagnsbrev at de 

regionale matchingsmidlene måtte brukes på samme måte som statstilskuddene. Troms 

fylkeskommune endret altså på vilkårene for sine midler til FilmCamp AS, som følge av 

Kulturdepartementets tilsagnsbrev i 2012. Troms fylkeskommune var ikke enig med 

Kulturdepartementet om at det skulle være en slik begrensning på de fylkeskommunale 

matchingsmidlene, og mente dette var i strid med føringene som fremgikk av stortingsmeldingen 

                                                 
11 Selskapet ble stiftet i 2009 på grunn av filmprosjektet «Viking», og det ble avviklet i 2013 da prosjektet ikke lot seg 

realisere. 
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«Veiviseren. For det norske filmløftet». Troms fylkeskommune endret likevel på sine vilkår for 

matchingsmidlene til FilmCamp AS fordi regional matching var vilkår for utbetaling av 

statstilskudd til FilmCamp AS.  

 

Troms fylkeskommune ønsket likevel å støtte all virksomhet som FilmCamp AS drev, det vil si 

virksomhet utover det som utelukkende gjaldt investering i filmproduksjoner. Troms 

fylkeskommune bevilget derfor fra og med 2013 såkalt grunnfinansiering til selskapet. Midlene 

kunne brukes til alle selskapets virksomhetsområder. 

 

I FilmCamp AS sine rapporteringer på bruk av statstilskudd og regionale matchingsmidler fra og 

med 2012 framkommer det at midler er tildelt uavhengige produsenter. Det vil si at midler ikke er 

brukt til FilmCamp AS sin virksomhet utover investering i filmer.  

 

Ettersom det ble rettet kritikk mot FilmCamp AS sin praksis i forbindelse med RDA-tildelingen i 

2014, har vi gjennomgått alle tilsagnsbrevene om RDA-midler. Vår gjennomgang viser at de første 

tildelingene ble bevilget til konkrete filmprosjekter. Øvrige midler ble bevilget for en 

prosjektperiode. RDA-midlene utbetales ikke, i motsetning til hva statstilskudd og regionale 

matchingsmidler har blitt gjort, på forhånd. Det vil si at FilmCamp AS må anmode om utbetaling 

og legge fram nærmere bestemt dokumentasjon som skal godkjennes av Troms fylkeskommune. Av 

åtte tilsagn om RDA-midler, er syv av disse utbetalt til FilmCamp AS. Revisor har ikke kontrollert 

dokumentasjonen som FilmCamp AS har sendt til fylkeskommunen. Den siste bevilgningen av 

RDA-midler var på kr 25 millioner. Prosjektperioden for tildelingen er ikke utløpet, og det er foretatt 

en delutbetaling på kr 12,7 millioner.  

 

 

Revisors kartlegging viser at FilmCamp i den perioden Skoglunds kritikk gjelder har vært åpne i 

søknader og rapporter vedrørende statstilskuddene om hvordan selskapet ønsket å benytte og faktisk 

benyttet disse midlene. Revisor er av den oppfatning at vilkårene for bruken av statstilskuddene og 

de regionale matchingsmidlene ikke var entydig avklarte i perioden 2008-2011. FilmCamp sin 

rapporterte bruk av midlene ble ikke sanksjonert av Kulturdepartementet før i 2012. Revisor finner 

på bakgrunn av sin kartlegging – innenfor denne avgrensning – ikke grunnlag for å rette vesentlig 

kritikk mot FilmCamp AS sin bruk av offentlige midler i perioden kartleggingen gjelder.   
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1 INNLEDNING 

KomRev NORD IKS har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune gjort en 

kartlegging i FilmCamp AS. Bakgrunnen for kontrollutvalgets bestilling er blant annet at FilmCamp 

AS sin bruk av såkalte fondsmidler har vært kritisert og gjenstand for omtale i media.  

 

1.1 FilmCamp AS 

FilmCamp AS ble stiftet i 2005 og eies av Troms fylkeskommune (39,6 %) og kommunene Målselv 

(34 %), Lenvik (9,5 %), Sørreisa (6,7 %), Berg (3,4 %), Torsken (3,4 %) og Tranøy (3,4 %). 

Selskapets formål er å «Være et regionalt ressurs- og infrastrukturselskap som imøtekommer behov 

og etterspørsel i markedet for spillefilm- og TV-produksjon, samt å drive utvikling og 

utdanningsbehov i samarbeid med regional og nasjonal bransje i utdanningsinstitusjoner». 

 

FilmCamp AS sitt studio og infrastruktur for innspilling av film- og tv-produksjoner – kalt 

FilmCamp – er på Holmen leir i Øverbygd i Målselv kommune. 

 

Virksomheten til FilmCamp AS består i blant annet å tiltrekke seg filmproduksjoner til regionen og 

bidra til produksjoner med regionale produsenter, utvikle infrastrukturen på FilmCamp, registrere 

og promotere innspillingssteder nasjonalt og internasjonalt, heve filmkompetansen i regionen, 

herunder også intern kompetanse, arbeide for bedre rammevilkår for filmbransjen, politisk og faglig 

jobbing, bidra til nye store filmproduksjoner og utvikle fond for investering i filmproduksjoner. 

 

FilmCamp AS sitt datterselskap, FilmCamp Samproduksjon AS, har til formål å: «Medvirke til 

finansiering av nasjonale medieproduksjoner gjennom direkte eller indirekte investeringer i slike, 

samt medvirke til å øke kapitaltilgangen til medieproduksjoner. Selskapet skal herunder medvirke 

til finansiering av medieproduksjoner som i hovedsak produseres i tilknytning til FilmCamp og 

regionen». 

 

FilmCamp AS har vært ett av fem regionale filmfond i Norge12, som alle er fullt ut offentlig eid. 

Regionale filmfond brukes både av regionene (fylkeskommuner og kommuner) og staten i deres 

satsing på filmområdet. Filmfondene investerer i audiovisuelle produksjoner og de har hver sine 

regelverk for dette. Ved å ha infrastrukturtilbud og stille krav om at innspillinger gjøres på 

FilmCamp og/eller i regionen skiller FilmCamp AS seg fra de andre regionale filmfondene i Norge.  

 

Virksomheten til FilmCamp AS finansieres gjennom ulike offentlige midler og selskapets egne 

salgsinntekter.  

 

I vedtektene til FilmCamp Viking AS – et tidligere datterselskap av FilmCamp AS – framkommer 

det at «Selskapets formål er utvikling og produksjon av filmprosjektet Viking, og hva som herved 

står i forbindelse». 

 

1.2 Bakgrunnen for kartleggingen 

Det har vært oppslag i media og K-sekretariatet har, i forbindelse med eierskapskontroll i FilmCamp 

AS, fått henvendelser fra Knut Skoglund om FilmCamp AS. Skoglund var leder av 

                                                 
12 De øvrige filmfondene er Film3 AS, Fuzz AS, Midtnorsk Filmfond AS, FilmKraft AS. I tillegg kommer Filmfond 

Nord AS. 
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Produsentforeningen Nord-Norge13. FilmCamp AS har investert i blant annet filmen «Rare Exports» 

co-produsert ved FilmCamp av Skoglund gjennom hans selskap Pomor Film AS. Skoglund har 

fremholdt at FilmCamp AS anvender tildelte fondsmidler – som skal videredistribueres eller brukes 

til å generere aktivitet – til å finansiere egen drift og til andre aktiviteter som ikke er forenelige med 

regelverket og tilsagnsbrev. 

 

Av dokumentasjonen som var vedlagt kontrollutvalgets bestilling av forvaltningsrevisjon14 til 

KomRev NORD var blant annet en bekymringsmelding 29.10.2013 om FilmCamp AS fra Skoglund 

til Økokrim. Skoglunds ønske med bekymringsmeldingen er å «få belyst og brakt på det rene om 

deler av forvaltningen av de offentlige tilskuddene til FilmCamp er av ulovlig karakter». Ifølge 

Skoglund ble retningslinjene for bruk av tilskudd fra staten skjerpet i 2010, hvor det ifølge han gikk 

klart fram av tildelingsbrev at «statstilskuddet og regionale matchingsmidlene skal gå til uavhengige 

produsenter, at de ikke kan knyttes til drift av virksomheten og at det ikke er tillatt å gi offentlige 

tilskudd til konkurransevridende tiltak». Vedlagt bekymringsmeldingen fra Skoglund var 

Kulturdepartementets tilsagnsbrev til FilmCamp AS for 2012. 

 

Skoglund har i bekymringsmeldingen nevnt noen forhold som han ønsket vurdering av. For det 

første at FilmCamp AS ved sine investeringer ikke utbetaler hele investerings-/tilskuddsbeløpet til 

produsenten. Som eksempel har Skoglund vist til at av FilmCamps totale investering i filmen «Rare 

Exports» på kr 2 079 280 utgjorde kr 873 000 såkalte kreditter for bruk av FilmCamps infrastruktur. 

Skoglund viser til at dette innebærer at kr 873 000 ikke ble utbetalt til produsenten. For det andre 

ønsket Skoglund at FilmCamp AS sin bevilgning på kr 294 000 av statstilskuddet FilmCamps 

datterselskap FilmCamp Viking AS ble vurdert opp mot reglene om statsstøtte. Skoglund skrev også 

i bekymringsmeldingen at deler av statstilskudd og regionale matchingsmidler til FilmCamp AS 

ikke har blitt investert i filmproduksjoner gjennom uavhengige produsenter, noe han mener er blant 

kriteriene for bruken av disse midlene. 

 

Økokrim sendte bekymringsmeldingen av 29.10.2013 videre til Kulturdepartementet. 

Departementet innhentet uttalelser fra FilmCamp AS og Skoglund. FilmCamps 

kommentarer/redegjørelser relatert til Skoglunds påstander fremgår av brev 20.1.2014 til 

Kulturdepartementet. I brevet redegjør FilmCamp AS for sin side av saken når det gjelder 

filmproduksjonen til Skoglund. Når det gjelder tilsagnsbrevet Skoglund viste til, har FilmCamp AS 

skrevet at «[…] det i tilsagnsbrevene fra 2009, 2010 og 2011 ikke stod at midlene skulle gå til 

uavhengige produsenter, men mer generelt benyttes til audiovisuelle produksjoner». Videre 

redegjør FilmCamp AS for at «som departementet er kjent med er FilmCamp og Troms 

fylkeskommunes forståelse og praksis i denne saken nå i samsvar med de nye og tydeligere 

tilsagnsbrevene fra departementet». FilmCamp AS avviser at midler har gått til drift av FilmCamp 

AS. 

 

Skoglund ga tilsvar til FilmCamps brev 20.1.2014 i et brev 26.2.2014 til Kulturdepartementet. I 

sistnevnte brev til departementet har Skoglund skrevet at hans «hovedankepunkter mot FCs 

disponering av midler som ligger til grunn for bekymringsmeldingen er som følger: 

i) Vesentlige deler av fondsmidlene på NOK 5 millioner årlig er ikke benyttet til 

finansiering av audiovisuell produksjon, men til drift av FC. Disponeringen er i strid 

med vilkårene for tilskuddet. Dette er forsøkt eksemplifisert i bekymringsmeldingen og i 

gjennomgangen nedenfor. Disponeringen er i strid med vilkårene for tilskuddet og må 

                                                 
13 Produsentforeningen ble etablert i 2007. Foreningen jobber aktivt med filmpolitikk i landsdelen, oppgavene til 

Nord-norsk Filmsenter, virksomheten til FilmCamp og forholdene for produksjon i de tre nordligste fylker. 
14 Bestillingen gjaldt forvaltningsrevisjon, men det er i løpet av undersøkelsestiden blitt omgjort til en kartlegging. 

Dette ble avklart med kontrollutvalget i møte 9.5.2016, under sak 39/16. 
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slik jeg ser det få betydning både for allerede foretatte utbetalinger og for fremtidige 

tildelinger. Bruken er også konkurransevridende og bør vurderes mot 

statsstøtteregelverket 

ii) Kostnader som i realiteten knytter seg til drift og promotering av FC er ført som 

kostnader knyttet til konkrete filmproduksjoner 

iii) Ordinære driftskostnader er henført som utviklingskostnader og knyttet til 

filmproduksjon og dekket av fondsmidler. Midler som skulle kommet uavhengige 

produsenter til gode 

iv) Et vesentlig beløp er tildelt datterselskapet FilmCamp Viking AS. Denne tildeling er 

direkte i strid med Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, jf. bla 

forskriftens § 1-6 som uttrykkelig sier at tildelinger skal skje til uavhengige 

produksjonsforetak 

v) Tildelinger skjer ikke i henhold til forvaltningslovens regler» 

 

Kulturdepartementet avslo ifølge brev 30.4.2014 til Troms politidistrikt å gjøre videre undersøkelser 

i saken.  Departementet viste til at bekymringsmeldingen gjaldt årene som tidligere hadde vært 

gjenstand for undersøkelser av Kulturdepartementet. Undersøkelsen det vises til, er 

Kulturdepartementets gjennomgang av FilmCamp AS sin bruk av statstilskudd i perioden 2008-

2011. FilmCamp AS hadde rapportert at kr 900 000 av statstilskuddet i 2011 på totalt kr 2,5 millioner 

var brukt til å hente inn/markedsføre regionen/FilmCamp for utenlandske produsenter, såkalt 

presalg og locations. Departementet vedtok at disse kr 900 000 var brukt i strid med forutsetningene 

i tilsagnsbrevets pkt. 2.2 tredje ledd, som viste til at de statlige tilskuddsmidlene skulle benyttes til 

finansiering av audiovisuelle produksjoner. Departementet uttalte seg ikke om de øvrige årene som 

inngikk i departementets egen undersøkelse eller om de regionale midlene som FilmCamp AS hadde 

tilgjengelig.  

 

Avslutningsvis i brevet 30.4.2014 fra Kulturdepartementet til Troms politidistrikt framkommer det 

at henleggelsen kun gjaldt undersøkelse av statlige tilskuddsmidler, og at: 

 

«Hvorvidt bruken av øvrige midler som FilmCamp AS disponerer er i samsvar med forutsetningene, 

og om det i denne sammenheng foreligger straffbare forhold, må det være opp til FilmCamps eiere 

å vurdere».15   

 

Brevet ble sendt i kopi til FilmCamp AS sine eiere. På bakgrunn av Kulturdepartementets svar henla 

politiet saken. I påtegningsark 10.7.2014 fra Troms og Finnmark statsadvokatembeter, sendt i kopi 

til Knut Skoglund og FilmCamp AS, framkommer det at Skoglund klaget på 

henleggelsesbeslutningen. Statsadvokaten fant at det ikke var uforsvarlig av politiet å avslutte saken 

med den begrunnelse politiet hadde gitt. Det måtte ifølge statsadvokaten legges til grunn at 

departementet hadde foretatt en grundig undersøkelse, selv om det skulle være slik at departementet 

ikke hadde vurdert alle bekymringene Skoglund anførte.  

 

Skoglund sendte våren 2014, i forbindelse med Programstyret for næringsrettede utviklingsmidler 

sin innstilling om RDA-midler til FilmCamp, en henvendelse til Troms fylkeskommune16. Også i 

denne henvendelsen fremholdes det at selskapet har brukt midler som skulle gått til uavhengige 

produsenter til drift av selskapet. Skoglund er i henvendelsen kritisk til at fondsmidler fra FilmCamp 

                                                 
15 Vi gjør oppmerksom på at det ligger utenfor revisors mandat å uttale seg om forhold er straffbare eller ikke. 
16 Henvendelsen er stilet til RDA-sekretariatet, programstyret RDA, fylkesråd for næring, kultur og helse, og 

næringssjef ved Troms fylkes næringsetat. 
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AS sin side øremerkes til investering i produksjoner som legges til FilmCamp og til selskapets 

forvaltning av midler. 

 

 

I saksutredningen 23.2.2015 som lå til grunn for kontrollutvalgets bestilling av forvaltningsrevisjon 

i FilmCamp AS er det lagt vekt på den ovennevnte uttalelsen fra Kulturdepartementet om at det må 

være opp til selskapets eiere å vurdere om øvrige midler er disponert i samsvar med forutsetningene. 

Videre er det fremhevet i saksutredningen at FilmCamp AS har mottatt betydelige regionale midler. 

FilmCamp Samproduksjon AS, som har en forvalterrolle vedrørende midlene, og FilmCamp Viking 

AS bør ifølge saksutredningen omtales i forbindelse med et forvaltningsrevisjonsprosjekt i 

selskapet17. Det står i saksutredningen at det har vært dialog og redegjørelser omkring bruken av 

statlige midler, og at innhenting og vurdering av korrespondansen vil inngå som en naturlig del av 

revisjonens arbeid. 

 

Kontrollutvalget drøftet i møte 23.2.2015, under sak 14/15, om den pågående selskapskontrollen i 

FilmCamp AS skulle inneholde forvaltningsrevisjon18 og hvilke forhold det skulle ses nærmere på. 

Kontrollutvalget vedtok følgende: 

 

1. Kontrollutvalget ber revisor om å se på hvorvidt tidligere tildelte midler til regional 

utvikling er anvendt i samsvar med forutsetningene for tildelingen og for øvrig i samsvar 

med gjeldende regelverk. 

2. Kontrollutvalget ber revisor se på om FilmCamp AS og dets datterselskaper yter støtte, eller 

medvirker til finansiering av medieproduksjoner, hvilke regler og vilkår som gjelder for slik 

medfinansiering/støtte og om tildelingene – og reglene for tildeling – er forenelig med 

eventuelle øvrige tildelingsvedtak og regelverk. 

3. Kontrollutvalget ber revisor om å se nærmere på bakgrunnen for opprettelsen, driften og 

avviklingen av selskapet FilmCamp Viking AS, om prosjektet mottok offentlig støtte og om 

støttemidler til prosjektet ble anvendt i samsvar med forutsetningene. 

 

Kontrollutvalget bestilte i møte 11.5.2015, i sak 34/15, forvaltningsrevisjon i FilmCamp AS i 

samsvar med KomRev NORDs overordnede prosjektskisse. Det overordnede formålet med 

bestillingen var å få oversikt over og vurderinger av FilmCamp AS sin bruk av offentlige midler. 

På bakgrunn av revisors innledende arbeid og vedtak i kontrollutvalgets sak 39/16 har revisor i 

stedet for å utarbeide en forvaltningsrevisjonsrapport besvart kontrollutvalgets bestilling med denne 

kartleggingsrapporten. 

 

Undersøkelsen var ikke egnet som forvaltningsrevisjonsprosjekt med henvisning til kravet i RSK 

00119 pkt. 25 som krever at revisjonskriterier skal være relevante, konkrete og i samsvar med de 

kravene som gjelder for forvaltningsrevisjonsobjektet innenfor den aktuelle perioden. Vi viser for 

øvrig til kapittel 4 hvor det fremgår at vilkårene for bruken av de offentlige tilskuddene ikke har 

vært entydig avklart fra Kulturdepartementets side før i 2012. Vilkårene for bruken av de såkalte 

regionale matchingsmidlene fremstår også som lite retningsgivende. Følgelig har vi ikke utledet 

revisjonskriterier fra tilsagnsbrevene for bruk i vurderinger av FilmCamps praksis i den perioden 

Skoglunds kritikk gjelder.   

                                                 
17 FilmCamp Viking AS er avviklet. 
18 Selskapskontroll består av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Selskapers drift kan ikke vurderes gjennom 

eierskapskontroll. 
19 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av NKRFs styre og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk for 

forvaltningsrevisjonsprosjekter.  
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1.3 Tema for kartleggingen 

I denne kartleggingsrapporten redegjør vi for hoved- og undertemaene:  

 

1. FilmCamp AS og dets datterselskaper 

 

1.1 Beskrivelse av selskapene   

1.2 FilmCamp AS og dets datterselskapers medvirkning til finansiering av 

medieproduksjoner 

1.3 Hvilke regler og vilkår gjelder for medfinansiering? 

 

2. Offentlige midler til FilmCamp AS 

 

2.1 Beskrivelse av reglene som gjelder for FilmCamps bruk av regionale utviklingsmidler 

2.2 Beskrivelse av reglene som gjelder for FilmCamps bruk av statstilskudd og regionale 

matchingsmidler 

2.3 FilmCamps bruk av offentlige midler 

2.4 Anvendelsen av offentlige midler til filmprosjektet Viking 

 

1.4 Avgrensninger 

Det faller utenfor KomRev NORDs mandat å uttale seg om hensiktsmessigheten av FilmCamp AS 

sin organisering, herunder det at FilmCamp AS kombinerer filmproduksjonsfond med infrastruktur.  

Ifølge Skoglund ønsker ikke filmbransjen at midler fra FilmCamp AS skal være forbundet med krav 

om innspilling ved FilmCamp. Vi har ikke kartlagt hvem som i løpet av perioden vi omtaler utgjør 

«filmbransjen», eller hvem og hvor mange som eventuelt kan ha støttet utsagn i henvendelsene fra 

Skoglund. Alle henvendelsene er undertegnet av Knut Skoglund, og vi benytter derfor hans navn i 

vår omtale av kritikk mot FilmCamp AS. På samme måte har vi heller ikke undersøkt en påstand 

fra FilmCamp AS om at store deler av filmbransjen er fornøyde med FilmCamp AS.  

 

Både Skoglund og FilmCamp AS sine brev med redegjørelser omkring bruk av midler inneholder 

utsagn tilknyttet Skoglunds co-produksjoner ved FilmCamp. Vi forstår at «partene» har vært uenige 

om forhold omkring disposisjoner/transaksjoner tilknyttet disse produksjonene. Disse 

produksjonene, og de ulike oppfatningene omkring disse, blir ikke omtalt i denne rapporten.  

 

Av kritikken Skoglund har rettet mot FilmCamp AS er det følgende tema/spørsmål som vi i tråd 

med mandatet har avgrenset oss til å kartlegge i denne rapporten: 

o FilmCamp AS sin bruk av statstilskudd og regionale matchingsmidler, og denne bruken opp 

mot forutsetningene for bruken av midlene.  

 

Vi har ikke vurdert FilmCamp AS sin etterlevelse av forvaltningsloven og annet regelverket som 

kan være gjeldende for offentlig eide selskaper, slik som offentleglova, lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser og EØS-rettslige regler om offentlig støtte. 

 

FilmCamp AS har mottatt midler fra flere offentlige virksomheter, herunder også fra kommunene 

med eierandeler i selskapet. I denne rapporten omtaler vi utelukkende midler fra Troms 

fylkeskommune og Kulturdepartementet.  

 

Denne rapporten inneholder enkelte drøftinger tilknyttet forståelsen av vilkårene for Troms 

fylkeskommune og Kulturdepartementet sine midler til FilmCamp AS. Det er imidlertid 
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tilskuddsforvalterne som må forutsettes å ha løpende tatt stilling til hvorvidt FilmCamp AS har 

forstått forutsetninger og regler for midlene på en korrekt måte. Våre innledende undersøkelser viste 

at FilmCamp AS har rapportert til tilskuddsforvalterne om sin forståelse av vilkår for bruk av midler. 

Det vil si at tilskuddsforvalterne er blitt gjort kjent med FilmCamp AS sin praksis, som er den 

praksis som Skoglund mener har vært i strid med regler og forutsetninger.  

 

Våre redegjørelser for bruk av midler baserer seg derfor på FilmCamp AS sin rapportering og 

tilskuddsgivernes eventuelle tilbakemeldinger/reaksjoner på disse. Det vil si at vi ikke har undersøkt 

hvorvidt FilmCamp AS har rapportert korrekte beløp, herunder har vi ikke undersøkt kontrakter 

med produsenter, transaksjoner eller gjort regnskapsanalyser. KomRev NORD IKS er ikke revisor 

for FilmCamp AS og FilmCamp Samproduksjon AS. Vi har heller ikke gjort undersøkelser i Troms 

fylkeskommune eller departementet, nærmere bestemt hvordan disse tilskuddsforvalterne har 

kontrollert mottatte rapporter fra FilmCamp AS.  

 

1.5 Metode og datamateriale 

Revisors data skal være gyldige og pålitelige. Med gyldige data menes at dataene som samles inn i 

undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og tilstrekkelig grunnlag for å besvare problemstillingene. 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige.  

 

Datamaterialet vi legger til grunn i rapporten er innhentet gjennom intervjuer, dokumentanalyse og 

enkelthenvendelser på telefon og epost.  

 

For å belyse det første temaet for kartleggingen – «Beskrivelse av FilmCamp AS og dets 

datterselskapet» - benytter vi oss av muntlige opplysninger mottatt i intervjuer med administrerende 

direktør Kjetil Jensberg, controller Tone Løkstad og styreleder Margrethe Hagerupsen. Vi benytter 

også muntlige opplysninger fra Troms fylkeskommune v/fylkeskultursjef Ellen Østgård og ass. 

næringssjef Anne Merethe Hjortdahl samt rådgiver ved Næringsetaten Tore Østgård. Skriftlig 

dokumentasjon av relevans har vi hentet fra nettstedet www.proff.no og fra FilmCamp AS sine 

årsmeldinger. Vi har også basert oss på opplysninger i stiftelsesdokumenter og søknadene fra 

FilmCamp AS til Troms fylkeskommune om RDA-midler og strategi- og utviklingsmidler. Et 

sentralt dokument for å belyse FilmCamp AS og dets datterselskaper, er også FilmCamps egne 

retningslinjer som er tilgjengelige på internett. Dokumentasjonen har vi innhentet primært fra 

FilmCamp AS, nærmere bestemt administrerende direktør. 

 

For å belyse det andre temaet – «Offentlige midler til FilmCamp AS» – har alle de ovennevnte 

informantene fått spørsmål med relevans for å belyse hvilke regler som gjelder for bruk av de ulike 

midlene tildelt FilmCamp AS, hvilke midler FilmCamp har fått tildelt, og om hvordan midler har 

vært brukt. Alle informantene har blitt bedt om å redegjøre nærmere for sitt syn når det gjelder 

kritikken fra Skoglund.  

 

Undersøkelsens bakgrunn, blant annet medieoppslag, innebærer at representanter fra filmbransjen 

er relevante kilder for muntlig informasjon. Skoglund er den som har framsatt kritikk og 

opplysninger fra han er dermed relevante for å belyse undersøkelsens tema, herunder kunne belyse 

hva kritikken/bekymringene består i. Revisor har intervjuet Knut Skoglund, som også overleverte 

noe dokumentasjon til revisor. Vi har også innhentet dokumentasjon fra Troms fylkeskommune 
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v/Kulturetaten og Næringsetaten. I tillegg har vi benyttet oss av offentlige opplysninger i rapporter 

og evalueringer20 og omtale av offentlig støtte til regionale filmtiltak tilgjengelig på internett.  

 

Når det gjelder RDA-midler består det skriftlige datamaterialet av FilmCamp AS sine søknader om 

midler, saksfremlegg til politiske møter, politiske vedtak/møteprotokoller og tilsagnsbrev. Om 

FilmCamp AS sin bruk av RDA-midler baserer vi oss også på opplysninger fra intervjuet med 

representanter fra Næringsetaten i Troms fylkeskommune, som forklarte hvordan fylkeskommunen 

behandler søknader og følger opp tilskuddsmottakers rapporteringer gjennom portalen 

www.regionalforvaltning.no. Næringsetaten har også sendt oss dokumentasjon som har vært 

grunnlag for fylkeskommunes utbetalinger til FilmCamp AS. 

 

Når det gjelder statlige tilskudd og regionale matchingsmidler består det skriftlige datamaterialet av 

de årlige søknadene om statstilskudd fra FilmCamp AS til Kulturdepartementet, de årlige 

tilsagnsbrevene fra Kulturdepartementet og fra Troms fylkeskommune. Vi har også innhentet 

FilmCamp AS sine rapporteringer på bruken av midler. Vi baserer også våre beskrivelser i denne 

rapporten på opplysninger i brev/korrespondanse tilknyttet bekymringer og tilsvar vedrørende 

FilmCamp AS sin virksomhet og bruk av midler, herunder andre etaters avgjørelser med hensyn til 

oppfølging av påstander fra Skoglund. For sistnevnte inneholder vedlegg i kapittel 9.1 en oversikt 

over brev/korrespondanse i tilknytning til at Kulturdepartementet og Troms politidistrikt har mottatt 

og behandlet klager på FilmCamp AS.  

 

Revisor anser det skriftlige datamaterialet som relevant og tilstrekkelig for å kunne gi redegjørelser 

innenfor kartleggingens tema. Videre anser vi våre informanter som å utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig utvalg av kilder til muntlig informasjon i lys av kartleggingens tema. Vi legger vekt på 

at vi har fått opplysninger fra administrerende direktør, Kjetil Jensberg, som er en av gründerne og 

stifterne av FilmCamp21, og også den som har myndighet i selskapet til å ta beslutninger med hensyn 

til FilmCamps bruk av tildelte midler. Vi legger også vekt på at vi har fått muntlig informasjon fra 

selskapets controller, Tone Løkstad, samt personer i selskapets styrende organer: styreleder og 

representant for eier.   

 

Revisjonen har vurdert eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Vi har sammenliknet 

de ulike typene data med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som 

fremkommer i dem. I tillegg har vi framlagt datamaterialet for informantene. På bakgrunn av 

forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen at det ikke er 

vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem. 

 

  

                                                 
20 Ideas2evidence rapport 9/2011 «For en neve dollar mer. En evaluering av den statlige støtten til regionale 

filmfond», Jostein Ryssevik og Turid Vaage og Ideas2evidence rapport 7/2014 «åpen framtid – en utredning om 

økonomien og pengestrømmene i filmbransjen», Jostein Ryssevik, Malin Dahle, Asle Høgestøl og Thomas Myhrvold-

Hanssen 
21 Etter revisors skjønn er ikke den andre gründeren og stifteren av selskapet – Svein Andersen – en relevant muntlig 

kilde for å besvare prosjektets problemstillinger, jf. at hans ansvar i selskapet er det filmfaglige.  
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2 FILMCAMP AS OG DETS DATTERSELSKAPER 

2.1 Beskrivelse av selskapene 

2.1.1 FilmCamp – aksjeselskap og ressurs- og produksjonssenter for film  

Aksjeselskapet FilmCamp oppsto som følge av et forprosjekt gjennomført av Kjetil Jensberg og 

Svein Andersen, som har vært og er henholdsvis administrerende direktør og filmfaglig ansvarlig i 

selskapet. Selskapet er bygget opp etter mønster fra de svenske film- og ressursselskapene Film i 

Väst, Film i Skåne og Filmpool Nord, som blir beskrevet som suksessrike regionale filmsatsinger i 

Europa22. 

 

Dokumentasjon som revisor har fått fra FilmCamp AS og som knytter seg til selskapets oppstart, 

viser at gründerne bak selskapet, Kjetil Jensberg og Svein Andersen, og Målselv kommune ønsket 

å bygge opp et filmproduksjonsfond ved hjelp av RDA-midler. Den 13.6.2005 sendte de en søknad 

til Troms fylkeskommune om kr 15 millioner over RDA-ordningen til prosjektet 

«Filmproduksjonsfond ved FilmCamp AS». I søknaden er det beskrevet at for å lykkes med 

FilmCamp AS er infrastruktur og filmproduksjonsfond for toppfinansiering de viktigste 

forutsetningene. Med «toppfinansiering» menes at produsentene allerede har finansiering fra øvrige 

kilder, tilskuddsgivere og/eller investorer klar.  

 

FilmCamps formål med å etablere et filmproduksjonsfond var å kunne trekke til seg og investere i 

nasjonale og internasjonale filmproduksjoner.  

 

Det er beskrevet i den ovennevnte søknaden at FilmCamp skal fungere som regionens kultur- og 

næringspolitiske redskap i den regionale oppbyggingen av en sterkere film- og TV-produksjon. 

FilmCamp skal inngå i nettverkssamarbeid og bidra til nyetableringer med overrislingseffekt for 

regionalt næringsliv, kunst- og kulturliv, service- og turistnæring. I søknaden står det videre at 

selskapet skal bidra til at landsdelens film- og TV-produsenter blir lønnsomme og ekspansive 

produksjonsenheter. I samarbeid med Nordnorsk Filmsenter, skal FilmCamp bidra til at nordnorsk 

film- og TV-produksjon – uansett format, sjanger og lengde – innen fem år hevder seg på bred basis 

i det internasjonale/globale mediemarkedet. FilmCamps mål er videre ifølge søknaden å inneha en 

ledende rolle i en kvalitetsbasert kultur- og næringsrettet utvikling av spillefilm, TV-drama, tunge 

dokumentarfilmer i Nord-Norge (kompetanseheving og film- og idéutvikling). FilmCamp skal 

videre tilrettelegge økonomiske og tekniske ressurser for regional/nasjonal filmproduksjon på høyt 

nivå, og for samproduksjon med nasjonale og internasjonale aktører. FilmCamp har endelig 

beskrevet i søknaden at de ovennevnte målsetningene skal oppnås i et samspill mellom følgende 

fem hovedvirkemidler: 

 

I. Regionalt filmproduksjonsfond for spillefilm, tung TV-produksjon, drama, store 

dokumentarfilmprosjekter m.m. 

II. Filmstudio, locations og tilstøtende fasiliteter/funksjoner (kontorer, verksteder, 

kost/losji) 

III. Filmutdanning og kompetanseutviklende tiltak/tilbud 

IV. Nettverksbygging, partnerskap og «cluster» -effekt 

V. Styrke markedsføringen av regionen, bransjen og filmproduktene.  

 

                                                 
22 Selskapene tilbyr blant annet lokaler for innspilling av TV og film. 



KomRev NORD IKS FilmCamp AS 

 

Side: 16 

 

 

Om det regionale filmproduksjonsfondet fremgår det i den ovenfor omtalte søknaden at 

filmproduksjonsfondet er basert på regler som stiller betingelser/krav til den som mottar midler.  

 

Søknaden viser med dette at FilmCamp AS fra oppstarten la til grunn at virksomheten skulle bestå 

blant annet av et filmproduksjonsfond og at FilmCamp sin rolle ved finansiering av TV- og film var 

som investor. Om kravene som skulle stilles for at produsenten fikk finansiering fra FilmCamps 

filmproduksjonsfond, står det i søknaden at: 

 

 Filmen/TV-produksjonen skal innspilles i regionen 

 Filmen skal generere en omsetning i regionen som er minst dobbelt så stor som investeringen 

 Det skal være regional deltakelse i filminnspillingen 

 Investering i filmproduksjonsfondet gir eierandeler i filmen (prosentvis andel), som gir 

inntekt til FilmCamp AS over tid 

 

Målselv kommune stod formelt som stifter av selskapet. FilmCamp AS er foretaksregistrert 

6.9.2005, med vedtekter datert 19.8.2005. Selskapets formål var ved stiftelsen angitt i vedtektene å 

være: «Delta i film- og mediaproduksjoner gjennom utleie av tjenester, løsøre og fast eiendom samt 

hva hermed står i forbindelse».  

 

Ved stiftelsen besto styret av: 

 

Styreleder  Vidkunn Haugli 

Styremedlem  Siri Kvitvik 

Styremedlem   Terje Gloppen 

Styremedlem   Kari Slaatelid 

Styremedlem  Viggo Fossum 

Vara    Odd Arne Andreassen 

Fra og med 2012 har styret bestått av: 

 

Styreleder  Margrethe Hagerupsen 

Styremedlem  Terje Gloppen 

Styremedlem   Maren Anne Ross 

Styremedlem   Kjetil Wibe 

Styremedlem   Vidar Nordli-Mathisen 

Vara                           Odd Arne Andreassen 

 

Selskapets revisor er KPMG AS. Selskapet har i dag totalt 8 årsverk, hvorav 3,5 årsverk er spesifikt 

tilknyttet filmrelatert utviklingsarbeid, og hvor de øvrige 4,5 årsverkene er knyttet til den daglige 

driften av FilmCamps utleievirksomhet, vedlikeholdsarbeid og oppfølging av selskapets økonomi.23 

 

Det er foretaksregistrert 17.2.2007 endring i selskapets formålsangivelsene. Ifølge gjeldende 

vedtekter er FilmCamp AS sitt formål: 

 

«Å være et regionalt ressurs- og infrastrukturselskap som imøtekommer behov og etterspørsel i 

markedet for spillefilm- og TV- produksjon, samt å drive utvikling og utdanningsbehov i samarbeid 

med regional og nasjonal bransje i utdanningsinstitusjoner.» 

 

Vi ser av formålet av selskapet skal sørge for både personell i tilknytning til og infrastruktur for 

innspilling av spillefilm og TV-produksjon. Vi ser også at selskapets formål innebærer at selskapet 

skal samarbeide med filmbransjen.  

 

  

                                                 
23 Jf. FilmCamp AS sitt brev 15.6.2012 Anvendelse av fondsmidler Redegjørelse fra FilmCamp AS til 

Kulturdepartementet 
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Selskapet illustrerer sin samlede virksomhet på følgende måte: 

 
Figur 1. FilmCamp AS sin virksomhet 

 
Kilde: http://www.filmcamp.no/default.asp?cmd=100 og FilmCamp AS sin søknad 6.4.2010 til Kulturdepartementet 

 

Fra selskapets side opplyses det at dets forretningsmodell bygger på «det kulturelle og 

næringsstrategiske samspillet mellom de fem virksomhetsområdene infrastruktur, fond, locations, 

nettverk og kompetanse».  

 

FilmCamp AS skal iverksette eiernes – regionens – politikk på området. «Fond/fondsvirksomhet» 

er ikke nevnt i FilmCamp AS sine vedtekter, men som vi har redegjort for, er dette en sentral del av 

FilmCamp AS sin virksomhet. Troms fylkeskommune la til grunn ved tiltredelsen på eiersiden i 

selskapet at FilmCamp AS måtte etablere et filmproduksjonsfond for å trekke til seg og investere i 

nasjonale og internasjonale filmproduksjoner, slik som de nevnte grunderne hadde planlagt for 

selskapet. Bakgrunnen var ønsket om at det utløste en ønsket næringsmessig overrislingseffekt.24 

Revisor oppfatter at FilmCamp AS sin virksomhet, slik den har vært og er i skrivende stund, er i 

tråd med det som er beskrevet i søknaden om RDA-midler. Vi oppfatter også at FilmCamp AS 

gjennom sin virksomhet skal ivareta både nærings- og kulturmessige hensyn. I kapittel 3 og 4 

redegjør vi nærmere for hvordan FilmCamp AS sin virksomhet finansieres. 

 

I rapporten «For en neve dollar mer»25 er det illustrert på følgende måte (figur 2) hvor filmfond er 

plassert i forhold til kulturhensyn og næringshensyn. 
 

Figur 2. De regionale filminstitusjonenes plassering langs aksen kultur versus næring. 

 
Kilde: Rapporten «For en neve dollar mer», s. 21 

 

Som vi kommer til i denne rapporten, har FilmCamp AS vært et verktøy for også statens politikk på 

filmområdet. Statens filmsatsing er kulturelt begrunnet.  

 

FilmCamp AS sitt datterselskap heter FilmCamp Samproduksjon AS. 

 

  

                                                 
24 Jf. fylkesrådsnotat til fylkesrådssak 15/06, 23.1.2006 
25 Skrevet av Jostein Ryssevik og Turid Vaage, Ideas2evidence, på oppdrag fra Kulturdepartementet 

http://www.filmcamp.no/default.asp?cmd=100
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2.1.2 FilmCamp Samproduksjon AS – forvalter av RDA-midler 

FilmCamp Samproduksjon AS sitt formål fremgår av vedtektene § 3, og lyder:  

 

«Selskapets formål er å medvirke til finansiering av nasjonale medieproduksjoner gjennom direkte 

eller indirekte investeringer i slike, samt medvirke til å øke kapitaltilgangen til medieproduksjoner. 

Selskapet skal herunder medvirke til finansiering av medieproduksjoner som i hovedsak produseres 

i tilknytning til FilmCamp og regionen». 26 

 

Vi ser i formålet at selskapet skal stå for den delen av FilmCamp AS sin virksomhet som omhandler 

investering i medieproduksjoner, det vil si det vi oppfatter som «fond/fondsvirksomhet». Selskapet 

er således stiftet for å ivareta den virksomhet som beskrives gjennom FilmCamp AS sine 

«Retningslinjer og regelverk for FilmCamp AS Innsats i audiovisuelle produksjoner». Disse 

retningslinjene redegjør vi nærmere for i kapittel 2.3. 

 

FilmCamp Samproduksjon AS ble opprettet som følge av krav fra Programstyret for næringsrettede 

utviklingstiltak i tilsagn DA 25/06, jf. tilsagnsbrev 9.2.2006 fra Troms fylkeskommune. 

Programstyrets vedtak om innvilgelse av samproduksjonsmidler var under forutsetning av at 

FilmCamp AS opprettet et fond som skulle disponere midlene, og at dette fondet var juridisk adskilt 

fra FilmCamp AS og dets øvrige virksomhet. Programstyret stilte også som vilkår at selskapet 

utarbeidet egne retningslinjer for bruk av midlene. Revisor oppfatter at disse retningslinjene allerede 

forelå, og disse retningslinjene var samordnet med den notifiserte ordningen i regi av Norsk 

Filmfond27.  

 

Kravet fra Programstyret kom i 2006, men FilmCamp Samproduksjon AS ble ikke stiftet før 

15.1.2009. Årsaken var at FilmCamp AS avventet avklaring fra Norsk Filmfond tilknyttet bruk av 

midlene28.  

 

Selskapet ble stiftet med en aksjekapital på kr 100 000 fordelt på 100 aksjer. I selskapets vedtekter 

er det bestemt at selskapet skal ledes av et styre som består av én til fem styremedlemmer og ett 

varamedlem etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets firma tegnes av styrets 

leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura, jf. selskapets vedtekter § 5. Styret 

for FilmCamp AS ble valgt som styre også for FilmCamp Samproduksjon AS. Selskapets revisor 

var ved stiftelsen, og er i dag, KPMG AS. 

 

I et dokument fra stiftelsen av selskapet, som revisor har fått tilsendt fra administrerende direktør 

står det at: «forutsatt godkjennelse i Programstyret for RDA-1, har styret i FC vedtatt å etablere et 

100 % eid datterselskap, FilmCamp Samproduksjon AS som redskap for forvaltning av 

samproduksjonsmidlene. Dette for å oppnå et tydelig skille mellom driftsaktiviteten og 

samproduksjonsaktiviteten samt å oppnå de beste forutsetninger for transparenthet og god 

økonomistyring». 

 

                                                 
26 Ved stiftelsen av selskapet ble det vedtektsfestet at finansieringen kunne gis til medieproduksjoner som «i hovedsak 

produseres i Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard, men kan i enkelte tilfeller også gå inn i produksjoner i andre 

deler av landet eller utlandet». Selskapets formål ble endret i ekstraordinær generalforsamling 1.11.2011. 
27 Norsk filmfond var en statlig institusjon som forvaltet statens tilskuddsordninger for produksjon av film og TV. 

Fondet ble slått sammen med Norsk filminstitutt og Norsk Filmutvikling, med virkning fra 1. april 2008 (med navnet 

Norsk filminstitutt (NFI)). 
28 Avgjørelsen om organisasjonsform for forvaltning av samproduksjonsmidler ble utsatt i påvente av Norsk 

Filmfonds avklaring av hva samproduksjonsmidler kunne brukes til (nærmere bestemt om kreditt fra FC gav grunnlag 

for billettstøtte) 
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2.1.3 FilmCamp Viking AS – filmprosjektet Viking 

FilmCamp Viking AS ble stiftet i 2009 og avviklet i 2013. Selskapet hadde samme styre og 

administrasjon som morselskapet. FilmCamp Viking AS ble opprettet i forbindelse med FilmCamp 

AS sin investering i filmprosjektet «Viking». Selskapets formål var «utvikling og produksjon av 

filmprosjektet Viking, og hva som herved står i forbindelse», jf. vedtektene § 3.  

 

FilmCamp AS sin bruk av midler i denne forbindelse fremgår av rapporteringene for statstilskuddet 

for 2010 og 2011. Vi omtaler anvendelsen av offentlige midler i FilmCamp Viking AS i kapittel 

4.4.  

 

2.2 Medvirkning til finansiering av medieproduksjoner 

Som det fremgikk ovenfor består FilmCamp AS sin virksomhet av flere 

oppgaver/virksomhetsområder. En sentral oppgave for selskapet er deres medfinansiering av film 

og TV-produksjon/audiovisuelle produksjoner, jf. også formålet til FilmCamp Samproduksjon AS.  

 

Generelt når det gjelder finansiering av film, skilles det mellom såkalte «myke midler» og «harde 

midler». Figuren nedenfor viser de ulike midlene i filmproduksjoner og hvor FilmCamp AS – som 

regionalt filmfond – står. En mer detaljert beskrivelse av finansiering av filmproduksjoner er inntatt 

i vedlegg i kapittel 9.3 i denne rapporten. 
 

Figur 3. Enkel oversikt over en films viktigste finansieringskilder. 

 
Kilde: Ideas2evidence rapport 7/2014 «Åpen framtid – en utredning av økonomien og pengestrømmene i 

filmbransjen» s. 81 

 

FilmCamp AS sin medvirkning til finansiering av medieproduksjoner kan skje ved bruk av for 

eksempel statstilskudd, regionale matchingsmidler29 og RDA-midler. Selskapet kan også benytte 

driftsmidler og/eller salgsinntekter for å finansiere medieproduksjoner. Uavhengig av hvilken 

finansieringskilde FilmCamp benytter til å medfinansiere TV- og film-produksjoner/audiovisuelle 

produksjoner blir pengene fra FilmCamp AS sin side, investert. Med investering forstår vi at 

midlene brukes med forventning om fremtidig avkastning. FilmCamp AS gir ikke tilskudd/støtte; 

såkalte myke midler til audiovisuelle produksjoner.  

 

                                                 
29 Statstilskudd og regionale matchingsmidler har fra og med 2016 utgått som mulig finansieringskilde for FilmCamp 

AS. Dette redegjør vi nærmere for senere i rapporten.  
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Ved å medvirke til finansiering av audiovisuelle produksjoner, skal FilmCamp AS være en finansiell 

co-produsent. Selskapet skal ikke produsere filmer. I figuren nedenfor er en illustrasjon av aktører 

og relasjoner i «filmbransjens verdikjede», hentet fra Ideas2evidence sin rapport «Åpen framtid – 

en utredning av økonomien og pengestrømmene i filmbransjen». 
 

Figur 4. Aktører og relasjoner i filmbransjens verdikjede 

 
Kilde: Ideas2evidence rapport 7/2014 «Åpen framtid – en utredning av økonomien og pengestrømmene i 

filmbransjen» s. 40 

 

I rapporten, som ovennevnte figur er hentet fra, står det at produksjonsselskapene tar initiativ, 

skaffer finansiering, setter sammen produksjonsteam og organiserer virksomheten. Det vil si 

utvikling og produksjon av film og TV. FilmCamp AS sin virksomhet innebærer blant annet å støtte 

opp og øke kompetansen i den lokale filmbransjen for at lokale produsenter kan være co-produsenter 

i store internasjonale produksjoner. Det vil si at FilmCamp AS har lagt til grunn sin arbeidsinnsats, 

herunder kompetanse og tjeneste som skal sørge for utvikling og produksjon av film, som 

investering i medieproduksjoner/audiovisuelle produksjoner. Altså innebærer ikke FilmCamp AS 

sin investering at en produsent får utbetalt hele investeringsbeløpet. Filmprosjektet Viking, som vi 

omtaler i kapittel 4.2.5 er et eksempel på at FilmCamp AS arbeidet med utviklingen av et 

filmprosjektet (utviklingsarbeidet ble gjort gjennom aksjeselskapet FilmCamp Viking).  

 

Gjennom såkalt «Letter of intent» viser FilmCamp interesse for investering i en produksjon. 

Dokumentet bruker produsenten i det videre arbeidet med å få «finansieringskabalen» til å gå opp. 

I såkalt «Letter of committment» forplikter FilmCamp seg til å delta i finanseringen.  

 

I selskapets årsrapport for 2014 er det inntatt en oversikt over hvilke prosjekter som hadde «Letter 

of intent» eller «Letter of committment» fra FilmCamp AS i 2014. Vi har inntatt denne oversikten 

i utklipp 1 nedenfor for å vise eksempler på hvor stor andel av prosjektenes totalbudsjetter 

FilmCamp AS og produsent har forhandlet frem til å være FilmCamps investering.  

 
 

  



KomRev NORD IKS FilmCamp AS 

 

Side: 21 

 

 

Utklipp 1. Prosjekter med «Letter of intent» eller «Letter of committment» fra FilmCamp i 2014 

 
Kilde: FilmCamp AS sin årsrapport 2014 

 

 

Både «Letter of intent» og «Letter of committment» er tidsbegrenset, som vil si at om produsenten 

ikke oppnår den nødvendige finansieringen innen tidsfristen, faller FilmCamp AS sitt tilbud bort. 

 

I de nevnte brevene fra FilmCamp AS til produsent inngår også FilmCamp AS sine betingelser 

basert på FilmCamp AS sitt regelverk, det vil si krav om blant annet regionalt forbruk og regionale 

co-produsenter. Ett av vilkårene for at FilmCamp AS skal bidra til finanseringen av en 

medieproduksjon er at produsenten(e) godtar FilmCamp AS sine regler og vilkår for 

medfinansiering. 

 

2.3 Regler og vilkår for medfinansiering 

FilmCamp AS sine «Retningslinjer og regelverk for FilmCamp AS Innsats i audiovisuelle 

produksjoner» inneholder regler og vilkår for selskapets medfinansiering. Retningslinjene er 

tilgjengelig på FilmCamps internettsider, og de inneholder blant annet de kravene som vi omtalte 

ovenfor: at FilmCamp investerer i medieproduksjoner og stiller krav til produsenten, herunder blant 

annet om innspilling hos FilmCamp. Revisor oppfatter at FilmCamp AS har lagt til grunn dette 

reglementet for alle investeringer, uavhengig av hvilken finansieringskilde det er investert med. 

Kulturdepartementet krevde gjennom tilsagnsbrevet for statstilskuddet for 2012 at «FilmCamp – 

fond – utarbeider et regelverk for videreformidlingen av tilskuddsmidler». Dette reglementet har 

vært tilgjengelig på selskapets hjemmesider, og har tittelen «Forvaltning av statlige 

tilskuddsmidler». Sistnevnte har relevans i en framstilling av statstilskuddene til FilmCamp AS, og 

vi kommer til dette i kapittel 4.  

 

I «Retningslinjer og regelverk for FilmCamp AS Innsats i audiovisuelle produksjoner» finner vi 

som nevnt informasjon om hvilke regler og vilkår som gjelder for medfinansiering, samt hva som 

er FilmCamp AS sin rolle i forbindelse med investeringer i medieproduksjoner, kriterier for 

prosjektbedømmelse, forutsetninger FilmCamp stiller for å gå inn i en samproduksjonsavtale, krav 
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til tilbakebetaling av investeringsinnsatsen og bestemmelser om markedsføring, kreditering og 

premiere. 

 

I utklipp 2 nedenfor er oversikt over FilmCamp AS sitt mål, slik det er beskrevet i gjeldende 

retningslinjer. 
 

Utklipp 2. FilmCamp AS sitt mål 

 
Kilde: «Retningslinjer og regelverk for FilmCamp AS Innsats i audiovisuelle produksjoner» 

 

 

Ifølge reglementet skal FilmCamp ikke være hovedprodusent, men formelt en 

samprodusent/coprodusent.30 Vi finner i reglementet også informasjon om betingelsene som 

FilmCamp skal stille til produsenten og hvilke dokumenter produsenter må legge frem for å bli 

vurdert av FilmCamp.31 Utenlandske produsenter skal som hovedregel være knyttet opp til en norsk 

samprodusent.32 Hovedprodusenten skal ha det fulle ansvaret for styringen og gjennomføringen av 

produksjonens økonomiske, juridiske og innholdsmessige sider. 

 

Om hvilke prosjekter FilmCamp kan investere i fremgår det av reglementet at selskapet investerer 

som hovedregel i produksjoner som benytter regionale ressurser og gir effekt og gevinst i form av 

arbeid til regionens filmarbeidere, og leveranser av varer og tjenester til den audiovisuelle industrien 

og oppdrag til regionens øvrige næringsliv.33 For bedømmelsen av om et prosjekt kan få midler fra 

FilmCamp, legger selskapet følgende kriterier til grunn: 

 

 FilmCamp deltar i produksjoner som vurderes som kunstnerisk og økonomisk interessante 

 Filmens mulighet for tilbakebetaling av samproduksjonsinnsatsen skal betraktes som gode 

                                                 
30 Pkt. 2.1.1 og 2.1.2 
31 Pkt. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.6- 2.1.12 
32 Pkt. 2.1.13 «Utenlandske produsenter skal som hovedregel være knyttet opp til en norsk samprodusent. Den norske 

samprodusenten skal være et uavhengig audiovisuelt produksjonsselskap organisert som aksjeselskap. Med 

uavhengige audiovisuelle produksjonsselskap menes selskap med audiovisuelle produksjoner som hovedformål og 

som ikke har det offentlige som hovedeier eller i vesentlig grad er knyttet til et kringkastingsselskap. Vesentlig grad av 

tilknytning betyr at ett enkelt kringkastingsselskap har eierandeler eller stemmerett på 25 prosent eller mer i 

produksjonsselskapet. Når flere kringkastingsselskaper er eiere, er grensen 50 prosent.» 
33 Jf. reglementet pkt. 2.1.5 og 2.1.6 
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 Prosjektets innvirkning på sysselsetting, bransjeutvikling og omsetning i regionen må 

betraktes å være stor 

 Produksjoner der hovedprodusenten er etablert eller har sitt hovedkontor i regionen gis 

prioritet 

 Prosjekter som vurderes å ha stor betydning for utviklingen av den regionale filmbransjen 

har høy prioritet 

 Det betraktes som et fortrinn dersom prosjektet har stor kulturell referanse til regionen 

 Prosjekter der hoveddelen av kostnadene omsettes i regionen gis fortrinn i vurdering av 

investering 

 Filmer med et innhold som retter seg mot barn og ungdom prioriteres 

 Produsenten må kunne dokumentere erfaring med produksjon i det format det søkes støtte 

til. Referanser kan kreves. 

 Det vil bli vektlagt om produksjoner har ferdigstillelsesgaranti (completion bond). 

 

I tillegg til å investere i produksjoner av film, kan FilmCamp AS investere i utvikling av prosjekter 

som fyller vilkårene ovenfor. Investeringen inngår da som en del av FilmCamp AS sin totale 

investering i prosjektet.  

 

Gjennom reglementet er det også bestemt hvem i selskapet som har kompetanse til å avgjøre hvilke 

produksjoner det skal investeres i: «FilmCamps direktør beslutter i henhold til FilmCamps 

retningslinjer og regelverk hvilke filmer- og TV-produksjoner som skal samproduseres. Vedtak 

fattes etter innstilling fra FilmCamps filmfaglige ansvarlige».34 Det står også i reglementet at 

investeringer av vesentlig betydning for FilmCamps samlede virksomhet skal forelegges for styret 

før vedtak treffes.  

 

FilmCamp AS har også regler tilknyttet selskapets investeringsinnsats. Om tilbakebetaling av 

investeringsinnsatsen fremkommer det av retningslinjene at hovedregelen er at FilmCamp skal ha 

samme andel av produksjonens inntekter som FilmCamps investerte andel. FilmCamp skal ha del 

av inntektene fra den første inntjente krone i samme proporsjon og til samme intervaller som de 

øvrige investorene. Støtte, myke lån, pre-salg, minimumsgarantier etc. trekkes fra før eierandelene 

beregnes.35 Når FilmCamps investering blir gitt i form av leverandørkreditter, skal det beregnes 

minimum 20% rente på denne kreditten.36 Når det gjelder kreditter var dette tema i revisors samtale 

med administrerende direktør og controller 13.4.2016. Ifølge Jensberg har FilmCamp AS i ett tilfelle 

vært i posisjon økonomisk til å kunne gi dette. FilmCamp AS lånte i det tilfellet kr 873 000 fra de 

statlige midlene til å finansiere leveransekreditt, det vil si tjenester fra FilmCamp. Revisor har fått 

kopi av låneavtalen som viser at kr 873 000 ble overført fra FilmCamps fondskonto til FilmCamps 

driftskonto, og administrerende direktør opplyste til revisor at beløpet ble betalt tilbake da selskapet 

fikk pengene tilbake. Administrerende direktør fortalte videre at eventuelle kreditter i framtiden skal 

tas fra selskapets drift, men at FilmCamp ikke har vært i posisjon til å gjøre dette fordi selskapet 

ikke har en egenkapital som tillater dette.  

 

FilmCamp har ikke søknadsfrister, og behandler søknader løpende. I FilmCamp AS sine 

retningslinjer framkommer det hvilke vedlegg som skal følge søknaden. Alle informantene med 

tilknytning til FilmCamp AS37 har forklart til revisor at det i tilknytning til selskapets virksomhet 

ikke er hensiktsmessig å ha faste søknadsfrister. Styreleder Hagerupsen fortalte til revisor at 

                                                 
34 Pkt. 1.3.2 
35 Pkt. 2.4.1 
36 Pkt. 2.4.2 
37 Adm. direktør, controller, styreleder og representant for eier. 
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vilkårene for fondsmidlene måtte være tilgjengelig på FilmCamp AS sine hjemmesider. Søknadene 

må ifølge styreleder kunne sendes fortløpende, men det vil være en prosess med hensyn til når svaret 

på søknaden er klart. Administrerende direktør har vist til at investeringer er prosesser som kan gå 

over tid; opptil tre-fire år.  

 

Revisor oppfatter at FilmCamp AS sine retningslinjer har blitt godkjent av Troms fylkeskommune, 

og at Troms fylkeskommune ved tildeling av RDA-midler legger til grunn at FilmCamp AS sin 

medvirkning til finansiering av medieproduksjoner skjer i henhold til selskapets retningslinjer.  

 

2.4 Oppsummering 

«FilmCamp-systemet» består av FilmCamp AS og datterselskapet FilmCamp Samproduksjon AS. 

FilmCamp Viking AS var et datterselskap av FilmCamp AS i årene 2009 til 2013. 

 

FilmCamp AS har siden 2005 blitt brukt til iverksettelse av eiernes – regionens – politikk på 

området, og selskapet har blitt bygget opp av regionale utviklingsmidler. FilmCamp AS har også 

vært et verktøy i statens filmsatsing. Dette redegjør vi nærmere for i de neste kapitlene. 

 

FilmCamp AS sin samlede virksomhet består av aktiviteter kalt for: 

 Infrastruktur: utleie av fasiliteter og studio 

 Fond: samproduksjon som gir eierandeler i film og TV-produksjoner 

 Locations: markedsføring/befaring av FilmCamps fasiliteter og regionens mulige 

innspillingssteder 

 Nettverk: medlemskap i og samarbeid med internasjonale organisasjoner38 

 Kompetanse: heve kompetansen i filmbransjen i regionen, herunder også intern kompetanse. 

 
En sentral oppgave for FilmCamp AS er investering i medieproduksjoner. FilmCamp AS kan 

investere i utviklingen av et prosjekt og produksjonen av et prosjekt. FilmCamp AS stiller krav om 

blant annet innspilling i regionen/FilmCamp, filmen skal generere omsetning i regionen og det skal 

være regional deltakelse i filminnstillingen. FilmCamp AS sine regler for medfinansiering 

framkommer i «Retningslinjer og regelverk for FilmCamp AS Innsats i audiovisuelle 

produksjoner». 

 

FilmCamp Samproduksjon AS er forvalter av regionale utviklingsmidler som Troms 

fylkeskommune bevilger FilmCamp AS.  

  

                                                 
38 F.eks. FilmArc 2.0, Sources, FilmReg, Cineregio. 
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3 OFFENTLIGE MIDLER TIL FILMCAMP AS 

3.1 Innledning  

I tabellen nedenfor er en oversikt over Troms fylkeskommune og Kulturdepartementet sine 

bevilgninger av midler til FilmCamp AS i perioden 2005 til og med 2015.  

 
Tabell 2. Oversikt over tildelinger fra Kulturdepartementet og Troms fylkeskommune i perioden 2005-2015 

Dato  Tilsagnsgiver Tilsagn/ 

Saksnr og type midler 

Beløp 

29.6.05 PNU39 DA 55/05 (Samproduksjonsmidler) 4 000 000 

26.1.06 PNU DA 25/06 (Etablering av samproduksjonsfond) 11 000 000 

18.10.06 PNU DA 84/06 (Samproduksjonsmidler) 5 000 000  

4.7.06 Fylkesrådet 131/06 (Strategi- og utviklingsmidler) 380 000 i 

tre år 

9.2.07 Kulturdep. Statstilskudd 2007 1 500 000 

27.3.07 Fylkesrådet 69/07 (Regional medfinansiering) 

Regional matching 2008 
1 500 000 
pr år i tre år 

3.10.07 Kulturdep. Statstilskudd 2007 1 009 000 

12.11.07 PNU DA 26/07 (Samproduksjonsmidler) 

Regional matching 2008 

1 000 00040  

23.4.08 

 

Kulturdep. Statstilskudd 2008 2 500 000 

19.2.08 Fylkesrådet Regionale matchingsmidler 2008 (jf. sak 69/07) 1 500 000 

21.1.09 Kulturdep. Statstilskudd 2009 2 500 000 

24.3.09 Kulturetaten Regionale matchingsmidler 2009 2 500 000 

4.1.10 Fylkesråd for næring SA 12/09 (Utviklings- og strategimidler) 605 300 

3.3.10  Kulturdep. Statstilskudd 2010 2 500 000 

10.3.10 Kulturetaten Regionale matchingsmidler 2 500 000 

14.12.10 Fylkesrådet 253/10 (Utviklings- og strategimidler) 1 220 000 

24.1.11 Kulturdep. Statstilskudd 2011 2 500 000 

18.3.11 Kulturetaten Regionale matchingsmidler 2011 2 500 000 

29.11.12 Kulturdep. Statstilskudd 2012 2 500 000 

31.8.12 Kulturetaten Regionale matchingsmidler 2012 2 500 000 

22.4.13 Kulturdep. Statstilskudd 2013 1 600 00041 

24.4.13 Kulturetaten Regionale matchingsmidler 2013 1 600 00042 

21.5.13 Fylkesrådet Grunnfinansiering 2013 1 500 000 

9.12.13 Fylkesrådet 273/13 (Samproduksjonsmidler) 5 000 000 

24.1.14 NFI Statstilskudd 2014 2 588 000 

6.3.14 Kulturetaten Regionale matchingsmidler 2014 2 588 000 

1.7.14 Fylkesrådet Grunnfinansiering 2014-2015 5 000 000 

2.12.14 Fylkesrådet  259/14 (Samproduksjonsmidler) 25 000 000 

5.1.15 NFI Statstilskudd 2015 1 673 000 

21.1.15 Kulturetaten Regionale matchingsmidler 2015 2 500 000 
Kilder: Tilsagnsbrev og politiske vedtak 

  

                                                 
39 Programstyret for næringsrettede utviklingstiltak 
40 Og kr 4 mill under forutsetning av statstilskudd på kr 4 mill. 
41 Tilsagn på kr 2,5 mill, men beløpet ble avkortet med kr 900 000 
42 Den totale bevilgningen var på kr 2,5 mill, men kr 1,6 mill var «matchingen» av statstilskuddet dette året 



KomRev NORD IKS FilmCamp AS 

 

Side: 26 

 

 

RDA-midler har vært bevilget fra selskapet ble stiftet i 2005, og i årene 2006, 2007, 2013 og 2014. 

Bevilgningene utgjør til sammen kr 50 millioner. I perioden 2007 til og med 2015 har 

Kulturdepartementet bevilget statstilskudd på kr 20,8 millioner og Troms fylkeskommune har 

bevilget regionale matchingsmidler på kr 19,1 millioner. Midlene ble bevilget til FilmCamp AS sin 

fondsvirksomhet.  

 

I de to neste kapitlene – kapitlene 3.2 og 3.3 – redegjør vi på et overordnet nivå for reglene som 

gjaldt for bevilgede regionale utviklingsmidler, statstilskudd og regionale matchingsmidler. I 

kapittel 4 er nærmere redegjørelser for de enkelte tildelingene til FilmCamp AS, herunder sentrale 

vilkår i tilsagnsbrev, og hvordan midlene har blitt brukt. Til tross for at FilmCamp AS sin bruk av 

statstilskudd har vært undersøkt av andre aktører, inneholder kapitlene relativt mye omtale av disse 

midlene.43   

 

I tillegg til RDA-midler og regionale matchingsmidler, har Troms fylkeskommune bevilget såkalte 

strategi- og utviklingsmidler (2005, 2006, 2009 og 2010) og grunnfinansiering (2013, 2014 og 

2015). Bevilgningene har vært på henholdsvis kr 2,9 millioner og kr 6,5 millioner. Midlene skulle 

brukes til blant annet å heve kompetansen på filmbransjen i regionen, sørge for flere 

filmproduksjoner til regionen, utvikle infrastrukturen på FilmCamp, finne, utvikle og promotere 

locations44 i regionen, og utvikle regionalt fond for å investere i filmproduksjoner. Dette omfatter 

alle virksomhetsområdene til FilmCamp AS. Revisor oppfatter at fylkeskommunes bevilgninger av 

disse nevnte midlene kan bidra til å belyse hvilke regler Troms fylkeskommune mente gjaldt for 

bruken av de regionale matchingsmidlene tildelt FilmCamp AS. Vi omtaler derfor også strategi- og 

utviklingsmidler og grunnfinansiering i kapittel 4.  

 

3.2 Reglene for regionale utviklingsmidler 

Regionale utviklingsmidler – RDA-midler – fordeles til Troms fylkeskommune over statsbudsjettets 

kapittel 551. post 61, og skal hovedsakelig brukes innenfor det distriktspolitiske virkeområdet. 

Regjeringen legger føringer på Troms fylkeskommunes bruk av virkemidlene i årlige tilsagnsbrev 

og retningslinjer, og forvaltningen skjer i dag hos det som er Næringsetaten i Troms fylkeskommune 

(tidligere Regional utviklingsetat). RDA-midlene er prosjektmidler som skal gå til tiltak som gir 

varige, positive effekter for regionen og næringslivet.  

 

Formålet med den enkelte tildeling og hvilke aktiviteter som kan finansieres med RDA-midler 

framkommer av det enkelte tilsagnsbrev.  

 

Felles for alle tilsagnsbrevene til FilmCamp AS, er at de inneholder «Tilsagnsvilkår» / «Vilkår for 

tilsagn over næringsrettede utviklingsmidler». Mottaker av tilsagnet må akseptere at 

tilsagnsvilkårene er godkjent og tilsagnet er gyldig i en konkret periode. Det omsøkte 

tiltaket/prosjektet må ikke settes i gang før fullfinansiering er i henhold til oppsatt finansieringsplan 

i tilsagnet. Støttemottaker må videre føre prosjektregnskap. Regnskapet skal inneholde spesifiserte 

poster og skal være sammenlignbart med kostnadsoverslaget i tilsagnet bygger på. Det skal fremgå 

hvordan midlene er brukt og egeninnsats skal dokumenteres med timelister. I vilkårene er det også 

bestemmelser om utbetaling. Ved behov kan inntil 75 % av tilsagnsbeløpet utbetales før prosjektet 

er sluttrapportert. Det utbetales ikke mer enn Tromsø fylkeskommunes støtteandel av prosjektets 

                                                 
43 Dette skyldes at regionale matchingsmidler og statstilskudd har utgangspunkt i stortingsmeldingen «Veiviseren» og 

at Skoglund i sine henvendelser viser til departementets tilsagnsbrev. 
44 Befaringer i og rundt FilmCamp 
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dokumenterte påløpte utgifter. For sluttutbetaling skal støttemottaker levere spesifisert regnskap 

som er revisorbekreftet.  

 

RDA-midlene er i FilmCamp AS såkalte samproduksjonsmidler som forvaltes av FilmCamp AS sitt 

datterselskap, FilmCamp Samproduksjon AS.  
 

3.3 Reglene for statstilskudd og regionale matchingsmidler 

Regjeringen har hatt ulike tilskuddsordninger til audiovisuelle produksjoner. Regjeringens formål 

på filmområdet er å sikre et godt og mangfoldig audiovisuelt tilbud basert på norsk språk, kultur og 

samfunnsforhold. Staten ønsker å oppnå blant annet norske audiovisuelle produksjoner av høy 

kvalitet, høy publikumsoppslutning om norske audiovisuelle produksjoner, sikre et profesjonelt og 

sterkt produksjonsmiljø og kostnadseffektive produksjoner; det vil si at midlene har en 

kulturpolitisk begrunnelse. De statlige midlene til filmproduksjon har tilbake i tid hovedsakelig vært 

forvaltet av virksomheter med nasjonalt ansvar, men i perioden 2003 til 2006 fikk enkelte regionale 

filmtiltak midler over statsbudsjettet.45 I 2007 fikk FilmCamp AS den første bevilgningen over 

statsbudsjettet, som var på kr 1,5 millioner.  

 

Med stortingsmeldingen «Veiviseren. For det norske filmløftet» ble det bestemt at de regionale 

filmtiltakene i landet skulle tas mer i bruk, og det ble innført en prøveordning med statlige tilskudd 

til regionale filmfond. I stortingsmeldingen står det at «de statlige tilskuddene bør innrettes i forhold 

til formålet med den enkelte regionale filmsatsingen», og det er presisert at statlige midler ikke skal 

gå til drift av regionale tiltak.46 

 

Kulturdepartementet uttrykte i stortingsmeldingen at «det er viktig å legge til rette for en ordning 

som kan bidra til å øke de samlede midlene til norsk filmproduksjon. Statlige tilskudd til regionale 

filmfond vil være et viktig initiativ for å tiltrekke mer regional kapital til norsk filmproduksjon og 

gjennom dette bidra til å styrke norsk film generelt». I stortingsmeldingen ble det også lagt opp til 

at de regionale filmfondene kunne få tilskudd til infrastrukturtiltak. FilmCamp AS søkte om dette 

ved tre anledninger, men fikk avslag på alle søknadene. 

 

Et vilkår for tilskudd fra Kulturdepartementet var at regionen matchet de statlige midlene med minst 

like mye lokale/regionale midler. Derav begrepet «regionale matchingsmidler».  

 

Om midlene som skulle tilføres regionale filmfond står det i stortingsmeldingen at de skal gå til 

«utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner, som kan være norske produksjoner og/eller 

norske samproduksjoner med utlandet, der den norske delen av samproduksjonen utgjør en 

vesentlig del. Lokale/regionale midler utover dette, står de regionale filmfondene fritt til å bruke i 

de prosjekter de ønsker». 

 

Statstilskuddene har vært bevilget over Kulturdepartementets budsjett, og for hvert tilskudd 

foreligger det tilsagnsbrev. Tilsagnsbrevene inneholder flere vilkår for bruken av midler, hvor et 

sentralt krav er at midler skal gå til «utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner».  

 

For å kunne redegjøre for reglene for statstilskuddene er det altså et spørsmål om hva som menes 

med «utvikling og produksjon av audiovisuelle produksjoner». Nærmere bestemt er det for denne 

kartleggingen, spørsmål om hvilke aktiviteter som inngår i utvikling og produksjon av en 

                                                 
45 Jf. St. meld. nr. 22 (2006-2007) s. 91 
46 Jf. St. meld. nr. 22 (2006-2007) s. 94 
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audiovisuell produksjon og hvem som skal utføre aktivitetene. Som vi redegjorde for i kapittel 2, 

har FilmCamp AS lagt til grunn at deres samlede aktivitet, bestående av flere virksomhetsområder 

(jf. figur 1), skal bidra til utvikling og produksjon av TV og film.  

 

Tilsagnsbrevene fra Kulturdepartementet inneholder ytterligere forutsetninger og retningslinjer for 

bruken av midler, samt krav til tilskuddsmottakers rapportering til Kulturdepartementet. 

Kulturdepartementets tilsagnsbrev har i undersøkelsesperioden endret seg på noen punkter fra år til 

år. Kritikken fra Skoglund og uenigheten mellom ham og FilmCamp AS omkring vilkårene for bruk 

av statstilskudd gjelder årene 2009, 2010 og 2011.  

 

I tilsagnsbrevene fra Kulturdepartementet framkommer det også at statstilskuddene blir utbetalt når 

departementet har fått bekreftelse på regionale bidrag til selskapet.  

 

Når det gjelder de regionale bidragene – det vil si Troms fylkeskommunes bevilgninger for å matche 

statstilskudd – har også disse blitt formidlet til FilmCamp AS gjennom årlige tilsagnsbrev. Det 

framkommer i de første tilsagnsbrevene at midlene skulle brukes til «nødvendige regionale- og 

bransjeutviklende tiltak, og til å utvikle den filmfaglige kompetansen og infrastrukturen i og rundt 

FilmCamp AS». Formuleringen «Utviklingen av film er et satsingsområde» er brukt i flere av øvrige 

tilsagnsbrev vedrørende regionale matchingsmidler fra Troms fylkeskommune i perioden før 2012. 

Fylkeskommunens tilsagnsbrev har altså en annen ordlyd enn departementets tilsagnsbrev. 

Fylkeskommunens formuleringer kan forstås som at det var et videre anvendelsesområde for de 

regionale matchingsmidlene enn det som gjaldt for statstilskuddene. Den vide formuleringen fra 

Troms fylkeskommune innebærer at tilsagnsbrevene i seg selv ikke gir tilstrekkelig veiledning for 

å konstatere hvilke tiltak midlene konkret skulle brukes til. Revisor oppfatter imidlertid at Troms 

fylkeskommune i perioden før 2012 la til grunn at de regionale matchingmidlene kunne brukes av 

FilmCamp AS på samme måte som øvrige midler bevilget av fylkeskommunen. Det vil si at 

regionale matchingsmidler kunne brukes til alle virksomhetsområdene til FilmCamp AS.   

 

I stortingsmeldingen «Veiviseren. For det norske filmløftet» ble det forutsatt at prøveordningen – 

som innbar statstilskudd og regionale matchingsmidler til regionale filmfond – skulle evalueres etter 

fire år. Evalueringen ble gjort av Ideas2evidence på oppdrag fra Kulturdepartementet, og resultatene 

av denne fremkommer i rapporten «For en neve dollar mer. En evaluering av støtten til regionale 

filmfond» fra november 2011.47 Departementet mente at evalueringen avdekket et behov for et 

regelverk for utdeling av midler fra fondene for å sikre forutsigbarhet og likebehandling.48 

 

Kulturdepartementets tilsagnsbrev fra og med 2012 er, etter revisors oppfatning, klarere enn 

tidligere år med hensyn til kriteriene for bruk av statstilskuddene. Kulturdepartementets tilsagnsbrev 

for 2012 innebar også at Troms fylkeskommunes matchingsmidler tydelig ble underlagt de samme 

vilkårene som statstilskuddene til FilmCamp AS49. Fra og med 2012 fremkommer det av 

fylkeskommunens tilsagnsbrev at de regionale matchingsmidlene skal brukes på samme måte som 

statens tilskudd. Revisor oppfatter at det fra og med 2012 har vært krav om at FilmCamp AS tildeler 

statstilskudd og regionale matchingsmidler uavkortet til uavhengige produsenter.  

 

 

  

                                                 
47 Ideas2evidence rapport 9/2011, skrevet av Jostein Ryssevik og Turid Vaage. 
48 Jf. Kulturdepartementets tilsagnsbrev 29.11.2012 til FilmCamp AS om statstilskudd for 2012. 
49 I tilsagnsbrevet står det at «statstilskuddet og de regionale matchingmidlene skal gå til uavhengige 

produksjonsselskap».  
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4 BRUK AV OFFENTLIGE MIDLER  

4.1 Innledning 

Vår framstilling av midler tildelt FilmCamp AS og selskapets bruk av disse, er delt opp etter ulike 

tidsperioder. Vi redegjør kronologisk, etter bevilgningsdato, for de ulike bevilgningene til 

FilmCamp AS.  

 

4.2 Perioden 2005 til og med 2010 

4.2.1 Tildelinger i oppstartsårene 

I 2005 og 2006 – de to første årene til FilmCamp AS – bevilget Troms fylkeskommune v/Regional 

utviklingsetat RDA-midler på til sammen kr 19 millioner.  

 

Som vi redegjorde for i forrige kapittel, søkte FilmCamp om kr 15 millioner til finansering av 

filmproduksjonsfond i forbindelse med stiftelsen av selskapet. Den første bevilgningen var tilsagn 

DA 55/05, som var på kr 4 millioner. Midlene ble bevilget for at FilmCamp AS kunne oppfylle sin 

del av forpliktelsene etter avtale med Rubicon TV AS. Avtalen gjaldt filmen «Kautokeinoopprøret».  

 

Programstyret avventet avgjørelsen om restfinansiering – av det totale beløpet på kr 15 millioner – 

inntil ønsket modell, organisering og retningslinjer for forvaltning av fondet forelå, samt inntil det 

var gjort en vurdering av tiltaket i forhold til statsstøtteregelverk. 

 

De resterende kr 11 millioner ble bevilget gjennom tilsagn DA 25/06, 2.1.2006. Midlene skulle 

ifølge tilsagnsbrevet til prosjektet «FilmCamp – etablering av filmproduksjonsfond», og var såkalte 

samproduksjonsmidler.  

 

FilmCamp AS fikk ytterligere en bevilgning på kr 5 millioner gjennom tilsagn 84/06, 18.10.2006, 

til prosjektet «FilmCamp AS». I sistnevnte tilsagnsbrev framkommer det at prosjektmålet er å 

«Utvikle film som næring gjennom å delta i samfinansiering av spillefilmer og TV-produksjoner». 

Av FilmCamps totale budsjett vedlagt søknaden fremgår det at 13,5 millioner av kr 15 millioner er 

budsjettert til «deltakelse i samproduksjoner». Det oppfatter vi som midler som skulle brukes til 

investeringer i konkrete produksjoner. FilmCamp AS definerer sin «investering i produksjoner» 

som den totale leveransen av midler, tjenester og kompetanse til en produksjon. Med andre ord 

innebærer investering ikke utelukkende en utbetaling av investeringsbeløpet til produsenten. Av de 

kr 15 millioner bevilget FilmCamp AS var kr 1,5 millioner til «administrasjon». Med 

«administrasjon» menes «innsalget som skjer for å få produksjoner til regionen (reise, opphold, 

locations-scouting etc.), forhandlinger og kontraktsinngåelse». 

 

Revisor oppfatter at hoveddelen av det bevilgede beløp skulle investeres i konkrete film- og TV-

produksjoner, og for investeringer gjaldt de krav som FilmCamp stilte til blant annet produsentene. 

En liten del av bevilgningen («administrasjon»: kr 1,5 mill.) kunne brukes til blant annet såkalt 

«innsalg», og vi oppfatter at en andel av det bevilgede beløpet (og her fra posten «administrasjon») 

kunne brukes også til deler av FilmCamp AS sin egen virksomhet; det vil si den virksomheten som 

skulle sørge for at produsenter valgte FilmCamp og regionen som innspillingssted. 

 

Administrerende direktør har opplyst til revisor at det kun var de første RDA-tildelingene som 

«frigjorde» midler til administrasjon, og at det betyr at mulighetene for finansiering gjennom RDA-

midler av FilmCamp AS sitt arbeid med innsalg, forhandlinger, kontraktsarbeid, oppfølging av 
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produsenter og oppfølging av investeringene etter dette ikke har vært avklart. Midlene til dette måtte 

FilmCamp AS ifølge administrerende direktør søke å finne i samarbeid med Troms fylkeskommune, 

eierkommunene og andre. 

 

I tillegg til bevilgede RDA-midler, fikk FilmCamp AS i 2006 såkalte strategi- og utviklingsmidler 

fra Troms fylkeskommune. FilmCamp AS søkte om, og fikk innvilget, kr 380 000 årlig i tre år. For 

spørsmålet om hva disse midlene var ment brukt til, finnes det opplysninger i fylkesrådsnotat 

4.7.2006, til sak 131/06. Fylkeskommunen la til grunn at midlene skulle innebære utvikling av 

selskapets kompetanse, logistikk og infrastruktur, samt markedsføring av FilmCamps fasiliteter og 

regionens locations tilknyttet nasjonalt og internasjonalt mediemarked50. Revisor oppfatter at disse 

midlene kunne finansiere alle virksomhetsområdene til FilmCamp AS, og også til å bygge opp egen 

og bransjens kompetanse. Fylkesrådet har i notatet lagt til grunn at strategi- og utviklingsarbeid 

skulle bidra blant annet til at regionen ble valgt som innspillingssted, tilrettelegging av kurs- og 

utdanningstilbud i den regionale film- og TV-bransjen, og bidra til at landsdelens film- og TV-

produsenter ble lønnsomme og ekspansive produksjonsenheter. På bakgrunn av opplysningene som 

lå til grunn for fylkesrådets innvilgelse av midler til strategi- og utviklingsarbeid, forstår vi at 

fylkeskommunen vurderte det som viktig å delta i utvikling av ny næring som kunne gi 

ringvirkninger til andre deler av næringslivet i fylket.   

 

I oppstartsårene fikk altså FilmCamp AS både RDA-midler og strategi- og utviklingsmidler fra 

Troms fylkeskommune. Midlene hadde i stor utstrekning en næringsmessig begrunnelse, og 

FilmCamp skulle finansiere blant annet samarbeide/støtte den lokale filmbransjen. Med RDA-

midlene skulle FilmCamp AS «delta i samproduksjoner», mens med strategi- og utviklingsmidlene 

skulle FilmCamp AS blant annet arbeide for at lokale filmarbeidere opparbeidet seg kompetanse til 

å kunne bli samprodusenter. Vi oppfatter videre at strategi- og utviklingsmidlene hadde et videre 

anvendelsesområde enn RDA-midlene. Førstnevnte handler mer om FilmCamps totale aktiviteter, 

herunder oppbygging av selskapet. Det gjaldt heller imidlertid ikke RDA-midlene at de tydelig ble 

forutsatt videredistribuert til uavhengige produsenter. 

 

Et par-tre år etter at FilmCamp AS ble stiftet, kom også regjeringen «på banen» overfor de regionale 

filmsatsingene, jf. neste kapittel. Administrerende direktør i FilmCamp AS fremhevet i intervju med 

revisor at da staten besluttet å gi støtte til FilmCamp AS, sluttet de seg til FilmCamps regler som 

innebar at selskapets innsats i film- og TV-produksjoner skulle være gjennom investering, og ikke 

formidling av såkalte «myke midler».  

 

4.2.2 Statstilskudd og regional matching i 2007 og 2008 

I brev 9.2.2007 tildelte Kultur- og kirkedepartementet et statstilskudd på kr 1,5 millioner til 

FilmCamp AS, forutsatt at regionen bidro med minst tilsvarende tilskudd. Ifølge tilsagnsbrevet 

skulle statstilskuddet bidra til å fremme målene på filmområdet. Statens målsetning var ifølge 

tilsagnsbrevet å sikre høy publikumsoppslutning om norske filmer, få norske audiovisuelle 

produksjoner av så høy kvalitet som mulig som samtidig hadde publikumsappell. Det var en 

målsetning om økt satsing på eksport av norske filmer for å styrke økonomien i produksjonsmiljøene 

og økt likestilling i filmmiljøene. Statstilskuddet skulle brukes til «nødvendige regionale- og 

bransjeutviklende tiltak, og til å utvikle den filmfaglige kompetanse og infrastrukturen i og rundt 

FilmCamp». Tilskuddet kunne også nyttes til «prosjekter som faller innenfor regelverket for kort- 

og dokumentarfilm». For denne tildelingen oppfatter vi at FilmCamp AS sto ganske fritt med hensyn 

til hvilke formål midlene skulle brukes, det vil si enten til egne aktiviteter som infrastruktur og 

                                                 
50 Jf. fylkesrådsnotat 131/06, 4.7.2006 
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utviklingsoppgaver eller til investering i andres filmprosjekter. Med andre ord forstår vi at denne 

tildelingen fra Kulturdepartementet hadde et ganske likt anvendelsesområde for FilmCamp AS som 

midlene som Troms fylkeskommune tidligere hadde bevilget selskapet.   

 

Troms fylkeskommune ønsket å imøtekomme statens krav om regional medfinansiering, og 

fylkesrådet vedtok i sak 69/07, i møte 27.3.2007, å inngå «en avtale med FilmCamp AS og bevilger 

inntil 1,5 mill kroner i 2007 for å oppfylle forutsetningene om statlig finansiering fra Kultur- og 

kirkedepartementet»51. Fylkesrådet vedtok også at denne avtalen med FilmCamp AS – med 

bevilgning på kr 1,5 millioner – skulle videreføres for årene 2008 og 2009. Fylkesrådet la til grunn 

at tilsagnet fra Kultur- og kirkedepartementet var en unik mulighet for FilmCamp AS til å styrke 

sitt utviklingsarbeid, og skrev i tilsagnsbrevet at «Utviklingen av film som kulturindustri er et 

satsingsområde for fylkesrådet». Både statstilskuddet og matchingen fra Troms fylkeskommune i 

2007 ser ut til å være tildelt for at FilmCamp AS skulle kunne gjennomføre oppgavene sine tilknyttet 

utvikling av regional filmkompetanse, utvikling av infrastruktur, utvikle bransjen og investering i 

filmprosjekter. Dette omfatter alle virksomhetsområdene til FilmCamp AS. 

 

Kulturdepartementet bevilget i tilsagnsbrev 3.10.2007 FilmCamp AS «tilsagn om ekstra 

statstilskudd». Statstilskuddet lød på kr 1 009 000, og var en tilleggsbevilgning til departementets 

tilskudd på kr 1,5 million i februar samme år. Kulturdepartementet forutsatte i tilsagnsbrevet at 

tilskuddet skulle disponeres i samsvar med de formål og forutsetninger som var trukket opp i brevet 

og at statstilskuddet skulle bidra til å fremme målene på filmområdet. Det vises videre i brevet til 

stortingsmeldingen «Veiviseren. For det norske filmløftet» som nylig var behandlet, og det vises til 

regjeringens hovedmål på området.  

 

I dette siste tilsagnsbrevet i 2007 framkommer det at «Statstilskuddet til FilmCamp Målselv for 2007 

er øremerket fondsdelen av FilmCamp Målselv». Kulturdepartementets brev inneholder altså en 

henvisning til FilmCamp AS sin virksomhet kalt «fond» / «fondsvirksomhet». FilmCamp AS hadde 

før 2007 fått midler til fondsvirksomhet gjennom RDA-midler. Dokumentasjonen produsert av 

FilmCamp AS i denne perioden, i tilknytning til etablering av et filmproduksjonsfond, tilsier at 

selskapet la til grunn at «fondsvirksomhet» innebar investeringer i film- og TV-produksjoner i 

henhold til selskapets regler for dette. Dette var en avgrenset del av selskapets virksomhet. 

Henvisningen til «fondsdelen» kan altså forstås som dette siste statstilskuddet i 2007 hadde et mer 

avgrenset anvendelsesområde enn de tidligere tildelingene til FilmCamp AS. Revisor oppfatter 

imidlertid at FilmCamp AS overfor Kulturdepartementet la til grunn en videre forståelse av hva som 

skulle finansieres med såkalte fondsmidler fra departementet. FilmCamp AS hadde i søknaden til 

departementet skrevet at selskapet ønsket å «øremerke statens midler til nødvendige regionale 

prosjekt- og bransjeutviklende tiltak, og til å utvikle den filmfaglige kompetansen og infrastrukturen 

i og rundt FilmCamp i etableringsfasen 2006-2007». Vi oppfatter at FilmCamp AS ville bruke 

statstilskuddet på tilsvarende måte som Troms fylkeskommunes strategi- og utviklingsmidler til 

selskapet.  

 

Revisor finner ikke at Kulturdepartementet har utdypet begrepet «fondsdelen» eller kommentert 

FilmCamp AS sin angivelse av hva midlene var ønsket brukt til52. Hvilke aktiviteter som kunne 

finansieres med statstilskudd ble dermed ikke entydig avklart fra departementets side. 

Tilsagnsbrevet inneholdt imidlertid flere føringer overfor FilmCamp AS som mottaker av 

                                                 
51 Kr 1 million av midlene ble tatt fra Plan- og næringsetatens budsjett, «Samarbeidsavtaler», og kr 500 000 var fra 

Kulturetatens budsjett, jf. vedtakets pkt. 1 i fylkesrådssak 69/07 
52 Skoglund har i brev 26.2.2014 til Kulturdepartementet skrevet at «Jeg går ut fra at departementets understrekning 

«øremerket til fondsdelen», var formulert for å forhindre at FC AS og andre regionale fond skulle benytte midlene til 

egen virksomhet». 
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statstilskudd. Kulturdepartementet skrev i tilsagnsbrevet 3.10.2007 at midlene ikke kunne nyttes til 

drift av virksomheten og at forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner skulle legges til 

grunn. FilmCamp AS sine vedtak om enkelttilskudd skulle etter forskriften betraktes som 

enkeltvedtak.53  

 

Gjennom tilsagnsbrevet ga Kulturdepartementet også beskjed om at utbetalingen av tilskuddet ville 

skje først når departementet hadde bekreftelse på at regionen matchet statens tilskudd. Departementet 

viste i tilsagnsbrevet også til Familie- og kulturkomiteens flertall som mente at det i den fireårige 

prøveperioden ikke burde settes betingelser til hva de matchende regionale midlene skulle brukes til.54 

 

Ifølge administrerende direktør Jensberg var det så sent på året i 2007 vanskelig for Troms 

fylkeskommune å finne midler tilgjengelig i fylkeskommunens budsjett til å kunne matche staten55. 

Matchingen fra Troms fylkeskommune dette året ble derfor gjort med RDA-midler. Programstyret 

for næringsrettede utviklingsmidler bevilget i tilsagn DA 26/07 kr 1 million over RDA-ordningen. 

Med tildelingen i fylkesrådets sak 69/07 som vi nevnte ovenfor og denne tildelingen i DA 26/07, 

«matchet» Troms fylkeskommune beløpsmessig statens tilskudd til FilmCamp AS. Det vil si at 

Troms fylkeskommune bevilget kr 2,5 millioner til FilmCamp AS i regional matching i 2007. I 

Troms fylkeskommunes andre og siste tilsagnsbrev for 2007 framkommer det at tilskuddet er 

«Samproduksjonsmidler til investering og deltakelse i film- og TV-produksjoner» og at prosjektets 

hovedaktiviteter er regionale- og bransjeutviklende tiltak, utvikling av filmfaglig kompetanse og 

infrastruktur i og rundt FilmCamp samt prosjekter innenfor film. Revisor oppfatter at Troms 

fylkeskommune med matchingen av Kulturdepartementets midler til FilmCamp AS i 2007, bevilget 

midler til finansiering av alle virksomhetsområdene til FilmCamp AS. I den siste saken i Troms 

fylkeskommune om regionale tilskudd til FilmCamp AS for å matche staten – sak 69/07 – ble det 

bevilget ytterligere RDA-midler på kr 4 millioner, men utbetaling av disse var under forutsetning 

av at Kulturdepartementet bevilget tilsvarende56. 

 

Revisor oppfatter at de fire ulike bevilgningene fra Troms fylkeskommune og Kulturdepartementet 

i 2007 hadde noe overlappende formål, og tilsagnsbrevene tyder på at midlene kunne brukes til flere 

av virksomhetsområdene til FilmCamp AS. Vilkårene oppstilt i det siste tilsagnsbrevet for 2007 fra 

Kulturdepartementet må imidlertid forstås som at statstilskuddene skulle ha et noe snevrere 

anvendelsesområde enn regionens midler til FilmCamp AS. FilmCamp AS sin rapportering av 

bruken av statstilskuddene dette året avstedkom imidlertid ingen reaksjon fra Kulturdepartementet.  

 

Den første bevilgningen til FilmCamp AS fra Kulturdepartementet som hadde bakgrunn i 

prøveordningen innført med stortingsmeldingen «Veiviseren. For det norske filmløftet», var 

statstilskuddet i 2008 på kr 2,5 millioner. Også dette året hadde FilmCamp AS opplyst til 

Kulturdepartementet at midler skulle øremerkes til «regional spillefilm og TV-dramaproduksjon 

(inkl. en mindre andel til deltakelse i internasjonale produksjoner), og til regionale prosjekt- og 

bransjeutviklende tiltak, samt til å utvikle den filmfaglige kompetansen og infrastrukturen i og rundt 

FilmCamp».  

 

                                                 
53 De samme vilkårene framkommer av tilsagnsbrevene de neste årene. Vi redegjør nærmere for disse vilkårene i vår 

framstilling av statstilskudd og regionale matchingsmidler i 2009, 2010 og 2011 (ettersom det er for disse årene 

Skoglund har kritisert FilmCamps bruk av midler).  
54 Jf. Innst. S. nr. 277 (2006-2007) 
55 Kulturdepartementet ba i tilsagnsbrevet om at bekreftelse på regionale tilskuddsmidler forelå senest 1.12.2007. 
56 I tilsagnsbrevet, under overskriften «Særvilkår» står det at «Programstyret innvilger 1 mill kr. Dersom 

departementet innvilger 4 mill kr vil dette utløse en tilleggsbevilgning på inntil 4 mill kr gjennom RDA». 
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Tilsagnsbrevet fra Kulturdepartementet er likelydende som det siste tilsagnsbrevet i 2007. 

Kulturdepartementet har i tilsagnsbrevet utelukkende vist til statens formål og henvist til forskrift 

som gjelder Norsk Filmfonds tilskuddsordninger. Revisor oppfatter at tilsagnsbrevet må forstås å 

innsnevre anvendelsesområdet i forhold til det som det ble søkt om midler til fra FilmCamp AS.  

 

Troms fylkeskommune matchet Kulturdepartementet sin bevilgning til FilmCamp AS i 2008 med 

kr 2,5 millioner. Midlene var allerede bevilget i tilsagn DA 26/07 og fylkesrådets sak 69/07, som 

vil si at «matchingen» også dette året ble gjort med RDA-midler. 

 

Når det gjelder bruken av midlene tildelt de første årene, og som vi har presentert i kapittel 4.2.1 og 

4.2.2, har revisor fått opplysninger fra administrerende direktør. Administrerende direktør har 

opplyst til revisor at FilmCamp AS i 2007 var preget av samarbeidsproblemer internt i selskapet; 

mellom styret og den filmfaglige ansvarlige i selskapet. Selskapet lå ifølge administrerende direktør 

Jensberg «med brukket rygg». Store deler av midlene bevilget med grunnlag i RDA-ordningen ble 

ikke brukt av FilmCamp AS. På dette tidspunktet hadde ikke FilmCamp AS etablert en egen 

uavhengig juridisk enhet for forvaltning av RDA-midlene57, og midlene hadde derfor ikke blitt 

utbetalt FilmCamp AS. I alle de ovennevnte tilsagnsbrevene framkommer det at midlene innvilges 

under forutsetning om at det opprettes et fond som skal disponere midlene, og at fondet var juridisk 

adskilt fra FilmCamp AS og dets øvrige virksomhet. For hver gang FilmCamp AS skulle utbetale 

penger til filmprodusent i henhold til inngått kontrakt med produsenten, måtte FilmCamp anmode 

fylkeskommunen om utbetaling fra tilsagnet.58  

 

Administrerende direktør Jensberg har opplyst til revisor at han sammen med representanter fra 

Troms fylkeskommune i denne perioden foretok en gjennomgang av bevilgede og brukte RDA-

midler. Utklipp 1 er fra et dokument fra fylkeskommunen som viser at hele bevilgningen fra tilsagn 

DA 55/05, som gjaldt «Kautokeinoopprøret», ble utbetalt. «Kautokeinoopprøret» ble spilt inn på 

FilmCamp og hadde premiere i januar 2008.  

 

Videre ser vi i utklippet at fra den neste bevilgningen – bevilgningen i tilsagn DA 25/06, som var 

på kr 11 millioner – ble kr 7 280 000 utbetalt til FilmCamp AS. Midlene ble ifølge oversikten i 

utklippet nedenfor brukt på 11 filmproduksjoner. Kun en liten andel av bevilgningen i tilsagn DA 

84/06, som var på kr 5 millioner, var utbetalt på tidspunktet FilmCamp og Troms fylkeskommune 

foretok en gjennomgang av bevilgninger og brukte midler. 
 

  

                                                 
57 Det som senere ble FilmCamp Samproduksjon AS 
58 Det investerte beløpet utbetales av FilmCamp AS til produsentene i fire rater. 
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Utklipp 1. Oversikt over RDA-tildelinger til FilmCamp AS samt utbetalinger til FilmCamp AS 2005-2008 

 

 
Kilde: dokument fra administrerende direktør Jensberg 
 

Vi ser i utklippet at på det tidspunktet gjennomgangen ble gjort, gjensto det utbetalinger på 

tilsagnene DA 25/06, DA 26/07 og DA 84/06 med samlet beløp på kr 11,2 millioner. Når det gjelder 

statstilskuddene oppfatter revisor at disse ble brukt til alle virksomhetsområdene til FilmCamp AS. 

 

Troms fylkeskommune vedtok i 2008 at tildelte midler som ikke hadde blitt overført FilmCamp AS 

kunne overføres til selskapet. I sak 37/08 vedtok Programstyret for næringsrettede utviklingstiltak 

å overføre restmidler på kr 8 220 000 til FilmCamp Samproduksjon AS. Programstyret vedtok også 

at midlene ikke skulle overføres før fondet var etablert og registrert i Brønnøysundregistrene. 

FilmCamp Samproduksjon AS ble stiftet 15.1.2009. Troms fylkeskommune bestemte videre at 

fondets retningslinjer skulle oversendes og godkjennes av fylkeskommunen. Videre skulle 

FilmCamp Samproduksjon AS årlig rapportere til Troms fylkeskommune på bruken av midlene i 

fondet.59  

 

Kulturdepartementet bevilget og utbetalte også de neste årene årlig statstilskudd på kr 2,5 millioner. 

Troms fylkeskommune bevilget også årlig kr 2,5 millioner for å «matche» Kulturdepartementets 

bevilgning. Fra og med 2009 brukte Troms fylkeskommune ikke RDA-midler til dette formålet, 

men midlene ble bevilget fra Kulturetatens budsjett. Det er bevilgningene fra Kulturetaten som er 

naturlig å benevne «regionale matchingsmidler»60. 

 

4.2.3 Statstilskudd og regionale matchingsmidler i 2009 og 2010 

Skoglund sin kritikk mot FilmCamp AS gjelder FilmCamp AS sin bruk av midler i 2009, 2010 og 

2011. Korrespondansen som ligger til grunn for denne kartleggingen inneholder utsagn fra 

«partene» om blant annet forståelse av tilsagnsbrevene fra Kulturdepartementet i denne perioden. 

Tilsagnsbrevet for 2011 var likelydende med tilsagnsbrevene for 2009 og 2010, og FilmCamp AS 

                                                 
59 Revisor har fått opplyst at FilmCamp AS årlig har oversendt årsregnskap og revisjonsberetning til Troms 

fylkeskommune.  
60 Sammenlign tidligere redegjørelser for at Troms fylkeskommune brukte RDA-midler til «matching». Regionale 

matchingsmidler ble bevilget fra Troms fylkeskommunes (Kulturetatens) budsjett. 
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brukte midlene på tilsvarende måte som de to årene før. For dette året finnes det imidlertid en egen 

avgjørelse fra Kulturdepartementet om FilmCamps bruk av statstilskuddet. Vi redegjør derfor for 

2011 i et eget kapittel.  

 

I brev 26.2.2014 til Kulturdepartementet skrev Skoglund at FilmCamp AS «gjennom flere år har 

disponert over offentlige midler i strid med gjeldende regelverk og de forutsetninger som fremgår 

av departementets tildelingsbrev. En praksis som har innebåret at FC har tilegnet seg midler som 

skulle kommet uavhengige filmprodusenter og filmarbeidere til gode».  

 

Skoglund har, formodentlig på bakgrunn av hans gjennomgang av departementets tilsagnsbrev, i 

det nevnte brevet også skrevet at «Slik Produsentforeningen og undertegnede tolker denne 

innskjerpingen i bruk av statsmidler, ligger ikke FilmCamps praksis i årene 2009, 2010 og 2011 

innenfor begrepet «finansiering av audiovisuelle produksjoner, noe departementet også har reagert 

på i 2012 ved å trekke tilbake deler av tilskuddet for 2011. I disse årene har de beviselig benyttet 

store summer til aktiviteter i selskapet FilmCamp AS, finansiert av statlige og regionale 

fondsmidler. Det kan ikke være så enkelt at en fondsforvalter skal kunne definere sine 

arbeidsinnsatser som utvikling, for så å bevilge seg selv midler fra det fondet man selv forvalter».  

 

Skoglund har i sitt brev 26.2.2014 til Kulturdepartementet blant annet listet opp hvilke regler han 

mener følger av tilsagnsbrevene:  

 

i) Midlene skal benyttes til finansiering av audiovisuelle produksjoner 

ii) Midlene skal ikke benyttes til drift av virksomheten 

iii) Tildelinger fra fondet skal skje i henhold til Forskrift om audiovisuelle produksjoner 

iv) Vedtak om tildeling av fondsmidler er enkeltvedtak og skal følge forvaltningslovens krav 

v) Midlene må ikke disponeres på en konkurransevridende måte, og innenfor rammen av 

EØS-regelverket 

vi) Regionale matchingsmidler må disponeres innenfor samme rammer som fondsmidlene 

tildelt over statsbudsjettet 

 

I opplistingen av vilkår fremstilt av Skoglund inngår ulike begreper. Revisor gjenfinner begrepene 

i Kulturdepartementets tilsagnsbrev for 2009 og 2010 til FilmCamp AS, men disse må gis et 

nærmere innhold for å kunne fastslå nærmere hvilke regler som gjaldt disse årene.  

 

FilmCamp AS sitt syn var at «[…] det i tilsagnsbrevene fra 2009, 2010 og 2011 ikke sto at midlene 

skulle gå til uavhengige produsenter, men mer generelt benyttes til audiovisuelle produksjoner. 

Først i 2012 kom denne nye presiseringen fra departementet, noe FilmCamp selvsagt har forholdt 

seg til». 

 

Vi ser av sitatene fra brevene at «partene» legger til grunn ulikt innhold i begrepet «audiovisuelle 

produksjoner» som er brukt i tilsagnsbrevene fra Kulturdepartementet i perioden 2009 til og med 

2011. Diskusjonen dreier seg om hvorvidt Kulturdepartementet med sine tilsagnsbrev i denne 

perioden krevde at FilmCamp AS videreformidlet/tildelte statstilskuddet på kr 2,5 millioner i sin 

helhet til uavhengige produsenter. Diskusjonen dreier seg også om Troms fylkeskommunes 

regionale matchingmidler på kr 2,5 millioner skulle videreformidles i sin helhet til uavhengige 

produsenter. 

 

I søknadene om statstilskudd for 2009 og 2010 har FilmCamp skrevet hvordan midler fra staten er 

tenkt brukt. FilmCamp har skrevet at «Midlene i FilmCamps filmfond benyttes til spillefilm- og TV-



KomRev NORD IKS FilmCamp AS 

 

Side: 36 

 

 

dramaproduksjon (inkl. deltakelse i internasjonale coproduksjoner) som innspilles i regionen og til 

regionale prosjekt- og bransjeutviklende tiltak, samt til å utvikle den filmfaglige kompetansen på 

spillefilm-nivå i regionen».  

 

Revisor oppfatter at FilmCamp AS søkte Kulturdepartementet om statstilskudd for å finansiere flere 

av virksomhetsområdene sine, ikke bare den delen av virksomhet som besto utelukkende i å 

investere i audiovisuelle produksjoner. FilmCamp AS har også opplyst at statstilskuddene er tenkt 

brukt til egne aktiviteter, jf. henvisningen til «deltakelse i internasjonale coproduksjoner». Når det 

gjelder de regionale matchingsmidlene var det ikke egne søknader fra FilmCamp AS om dette.  

 

Revisor finner i Kulturdepartementets tilsagnsbrev for 2009 og 2010 at regionale filmfond som får 

statlige tilskudd skal benytte de til «finansiering av audiovisuelle produksjoner (kortfilm, 

dokumentarfilm, TV-drama og samproduksjoner med utlandet, samt langfilmer som ikke mottar 

produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt). Midlene kan også nyttes til utvikling av dataspill». Vi ser 

en avstand mellom formuleringene i FilmCamp AS sin søknad og det svaret de mottok i form av 

tilsagnsbrev fra Kulturdepartementet. 

 

Begrepet «audiovisuelle produksjoner» er ikke uttrykkelig definert i tilsagnsbrevene, og vi finner 

heller ikke at det er gjort i stortingsmeldingen «Veiviseren. For det norske filmløftet», som var 

grunnlaget for statstilskudd til FilmCamp AS. Revisor finner ikke at departementet i tilsagnsbrevene 

for disse årene utvetydig har presisert at midlene skal gå til «uavhengige produsenter». Spørsmålet 

er om andre formuleringer/krav i tilsagnsbrevene innebærer at det i begrepet «finansiering av 

audiovisuelle produksjoner» menes at midlene må tildeles uavhengige produsenter.  

 

I tilsagnsbrevene fra departementet fremgår det at forskrift om tilskudd til audiovisuelle 

produksjoner gjelder for FilmCamps tildelinger fra fondet.61 Vi ser for det første at begrepet 

«tildelinger» er brukt, og begrepet kan tolkes som at midlene skulle «gis bort». Henvisningen til 

forskriften kan tolkes som at FilmCamp AS skulle bruke statstilskuddet annerledes enn det som 

gjaldt for øvrig virksomhet, jf. tidligere opplysninger om at FilmCamp i henhold til sitt mandat 

investerer, at all arbeidsinnsats regnes i investeringsbeløpet og at også utvikling av en film regnes 

som «investering» i et filmprosjekt. Stortingsmeldingen «Veiviseren. For det norske filmløftet» 

signaliserte imidlertid at statstilskuddene skulle innrettes etter de regionale fondenes formål.62 

 

I forskriften som henvist til av Kulturdepartementet finnes definisjoner av audiovisuell produksjon 

og uavhengig produksjonsselskap. Ifølge forskriften forstås med «norske audiovisuelle 

produksjoner» en «produksjon som produseres av et norsk uavhengig audiovisuelt 

produksjonsselskap […]». Med «norsk uavhengig audiovisuelt produksjonsselskap» skal man ifølge 

forskriften forstå «et produksjonsselskap som har audiovisuell produksjon som sitt hovedmål, og 

som er et selskap registrert i Foretaksregisteret som produksjonsselskap […] og som er et selskap 

som ikke i vesentlig grad er knyttet til et privat eller offentlig kringkastingsselskap/sendeselskap 

som verken kommersielt eller finansielt. […]». Begrepet «audiovisuelle produksjoner» er altså 

forklart i forskriften, og vi forstår at dette kan tas til inntekt for at statstilskuddene skulle tildeles til 

uavhengige produsenter, og ikke kunne brukes av FilmCamp AS. Dette til tross for at det ikke 

                                                 
61 Forskriften er endret flere ganger. I departementets tilsagnsbrev for 2008 er det vist til forskrift 8.8.2007 nr. 979, i 

tilsagnsbrev for 2009 er det vist til forskrift 20.11.2013 nr. 1377 og i tilsagnsbrevene for 2010 og 2011 er det vist til 

forskrift 7.9.2009 nr. 1168.  
62 FilmCamps vedtektsfestede formål er: «å være et regionalt ressurs- og infrastrukturselskap som imøtekommer 

behov og etterspørsel i markedet for spillefilm- og TV-produksjon, samt drive utvikling og utdanningstilbud i 

samarbeid med regional og nasjonal bransje og utdanningsinstitusjoner». 
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utvetydig var presisert i selve tilsagnsbrevet at midlene skulle gå til «uavhengige 

produksjonsselskap». 

 

Ser vi nærmere på den nevnte forskriften om audiovisuelle produksjoner, finner vi at den gjelder for 

Norsk filmfond/Norsk Filminstitutts tilskuddsordninger. Forskriften inneholder regler om hva 

filmfondet kan gi tilskudd til og hvilke krav filmfondet skal stille til produsenter som mottar 

tilskudd. Revisor oppfatter at Norsk FilmFond/Norsk filminstitutt har noe avvikende mandat fra det 

som FilmCamp AS har. Revisor finner ikke at forskriftens anvendelsesområde for de regionale 

filmfondene som skal forvalte statstilskudd, er kommentert. Det kunne vært nyttig å hatt 

departementets holdning til dette ettersom stortingsmeldingen «Veiviseren. For det norske 

filmløftet» viste til at statstilskuddene skulle innrettes etter formålet med de regionale satsingene. 

Dette står i utgangspunktet i motstrid til avgrensningene i tilsagnsbrevene. 

 

I tilsagnsbrevene for 2009 og 2010 står det om forskriften at «ved tildelinger fra fondet skal forskrift 

om tilskudd til audiovisuelle produksjoner legges til grunn. FilmCamp Målselvs vedtak om 

enkelttilskudd etter denne forskriften er å betrakte som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, jf. § 1-

7 første ledd i forskriften». Etter revisors syn kan formuleringen reise spørsmål om alle 

bestemmelsene i forskriften gjaldt for FilmCamp AS som følge av at de fikk statstilskudd eller om 

det kun var saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven som skulle gjelde.63 Dersom alle 

bestemmelsene i forskriften gjaldt, er det naturlig å legge til grunn at Kulturdepartementets 

henvisning til forskriften innebar et krav om at statstilskudd måtte tildeles til uavhengige 

produsenter. 

 

Departementet har i disse årene vist til ulike forskrifter om audiovisuelle produksjoner; i 

tilsagnsbrevet for 2009 er det vist til forskrift 20.11.2003 nr. 1377 og i tilsagnsbrevene for 2010 er 

det vist til forskrift 7.9.2009 nr. 1168. I sistnevnte forskrift er det en bestemmelse om virkeområde, 

og i denne står det at «vilkår for bruk av statstilskudd til regionale filmtiltak fastsettes i tilskuddsbrev 

til de enkelte regionale filmvirksomhetene». Etter revisors oppfatning innebærer formuleringen at 

vilkår for bruk av statstilskudd i 2010 uttømmende reguleres i tilsagnsbrevet, men at selve 

saksbehandlingen i det regionale filmfondet måtte gjøres i henhold til saksbehandlingsreglene i 

forvaltningsloven. Revisor oppfatter det altså ikke som klart at Kulturdepartementets henvisning til 

forskriften innebar en henvisning til at midler i sin helhet skulle tildeles til uavhengige produsenter.  

 

I Kulturdepartementets tilsagnsbrev står det videre at «Statstilskudd kan ikke nyttes til drift av 

virksomheten». Skoglund har fremholdt at FilmCamp AS sin bruk av midler – det vil si til egne 

aktiviteter og ikke videredistribuering til andre – innebærer at offentlige midler er brukt til drift av 

selskapet. I forbindelse med denne undersøkelsen har revisor fått beskrevet fra administrerende 

direktør i FilmCamp AS at FilmCamp AS sin klare oppfatning i denne perioden var at 

utviklingsarbeid ikke var det samme som drift.  

 

I tilsagnsbrevene fremkommer det også at det ikke er tillatt å gi offentlige tilskudd til 

konkurransevridende tiltak. Skoglund har vist til at FilmCamp AS har brukt fondsmidler til 

«filmfestivaler», «filmpolitikk», og «utvikling», og at selskapet også har ført opp arbeidstid i sin 

rapportering på bruk av statstilskudd. Skoglund har videre skrevet i brev 26.2.2014 at «det er direkte 

                                                 
63 Om saksbehandling fastslår forskriften at forvaltningsloven kommer til anvendelse og at vedtak om tildeling av 

tilskudd kan påklages. Videre fremkommer det at «tilskuddets størrelse, godkjent kalkyle, utbetalingsrater, 

forutsetninger for utbetaling og øvrige betingelser meddeles produksjonsselskapet i en tilskuddskontrakt. Etter at 

produksjonsselskapet har mottatt tilskuddskontrakten, skal Norsk filmfond sammen med produksjonsselskapet 

gjennomgå de bestemmelser i denne forskriften som får virkning for tilskuddet, rutiner for rapportering, regnskap og 

revisjon og presisere de plikter som etter forskriften påligger produksjonsselskapet». 
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konkurransevridende at FC internfakturerer og belaster statlige midler som en del av samarbeidet 

med utenlandske produsenter». Skoglund har i intervju med revisor forklart at disse aktivitetene er 

i direkte konkurranse med produsenter, og forklarte at dette er oppgaver som produsenter selv må 

finansiere.   

 

Ifølge Jensberg var dette i tråd med deres oppfatning av hva som kunne inngå i «finansiering av 

audiovisuell produksjon».  

 

Ved tvil om tolkningen av reglene for statstilskuddene er det Kulturdepartementet – som har tildelt, 

utbetalt og kontrollert de statlige tilskuddene til regionale filmfondene – som må ta stilling til hva 

som skal gjelde. Kulturdepartementet har som nevnt hvert år fått søknad fra FilmCamp AS hvor det 

fremgår hvordan midlene tenkes brukt. FilmCamp AS har også rapportert for 2009 og 2010 hvordan 

midlene har vært brukt.   

 

I FilmCamp AS sine rapporter om bruk av statstilskuddet til Kulturdepartementet for årene som er 

kritisert framkommer det at midler er brukt til: 

a) Regionale prosjekt- og bransjeutviklende tiltak 

b) Utvikling og filmfaglig kompetanse 

c) Utvikling av infrastruktur i og rundt FilmCamp 

d) Investering i filmer.  

 

Det står innledningsvis i rapportene at statstilskuddet for disse årene er brukt til å fremme målene 

på filmområdet gjennom de ulike aktivitetene beskrevet i punktene a til d. Under punkt d Investering 

i filmer fremgår det at FilmCamp AS i 2009 brukte til sammen kr 2 059 300.  Det fremgår med 

andre ord at statstilskuddet ikke utelukkende er brukt til «audiovisuelle produksjoner» i 2009. 

FilmCamp AS har i de nevnte rapportene videre skrevet hva som er investeringskostnader som 

dekkes fra fondsdelen: «de ulike kostnadene direkte knyttet til de enkelte potensielle og avklarte 

filmprosjekter (tidskostnader, reisekostnader, presentasjonskostnader og møtekostnader, materiell, 

innleid ekstern hjelp, juridisk bistand, bruk av FilmCamps fasiliteter o.a.)» FilmCamp AS har i 

rapporten fra 2009 dermed uttrykkelig også redegjort for at statstilskuddet ikke utelukkende er gått 

til «uavhengige produsenter».  

 

Ifølge rapporten til Kulturdepartementet for statstilskuddet 2010 investerte FilmCamp AS kr 

2 084 643 i filmer, og også dette året har FilmCamp AS forklart hvilke kostnader som dekkes av 

fondsdelen. Med andre ord har FilmCamp AS i rapporten for statstilskuddet for 2010 også redegjort 

for at deler av statstilskuddet ikke har blitt fordelt videre til uavhengige produsenter. Departementet 

har ikke hatt innvendinger til praksis for 2010, og utbetalte kr 2,5 millioner i statstilskudd for 2011 

til FilmCamp AS. Vi må forutsette at departementet har vurdert disse rapportene, og at det ville ha 

avstedkommet reaksjoner dersom departementet kom frem til at FilmCamp AS sin bruk av tildelte 

midler var i strid med vilkår i tilsagnsbrev og forskrift. 

 

Når det gjelder de regionale matchingsmidlene, inneholder Kulturdepartementet sine tilsagnsbrev 

noen uttalelser tilknyttet disse. For det første fremgikk det av tilsagnsbrevene at statstilskudd ble 

utbetalt under forutsetning av at regionen bidro med minst tilsvarende beløp: såkalte regionale 

matchingsmidler.  

 

I 2010 skrev Kulturdepartementet i tillegg at: «Departementet presiserer at dette skal være nye 

fondsmidler, som skal gå til finansiering av audiovisuelle produksjoner». Henvisningen til «nye 

fondsmidler» må forstås som at Troms fylkeskommune ikke kunne bruke tidligere bevilgede midler 

for å «matche» staten, slik som var gjort årene før. Når det gjelder henvisningen til «finansering av 
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audiovisuelle produksjoner», har vi på bakgrunn av ovennevnte redegjørelse omkring 

statstilskuddene og hvordan «partene» tolket begrepet, forståelse for at det er ulike oppfatninger om 

hvorvidt de regionale matchingsmidlene måtte tildeles videre til uavhengige produsenter. Hvorvidt 

Kulturdepartementet kunne stille vilkår for Troms fylkeskommune «sine» penger til FilmCamp AS, 

er et forhold mellom Troms fylkeskommune og Kulturdepartementet. Tilsagnsbrevet om regionale 

matchingsmidler til FilmCamp AS for året 2010 tilsier at Troms fylkeskommune ikke snevret inn 

anvendelsesområdet for deres midler. I tilsagnsbrevet for regionale matchingsmidler for 2010 står 

det kun at: «Utviklingen av film i regionen er en satsing for Fylkesrådet i Troms».  

 

Om rapportering på bruken av regionale matchingsmidler fremgår det av tilsagnsbrevene at 

«FilmCamp AS skal rapportere til Troms fylkeskommune på bruken av midlene i samsvar med 

Kultur- og kirkedepartementets rutiner og frister». På revisors spørsmål til representant i Troms 

fylkeskommune om fylkets krav til rapportering, fikk vi tilbakemelding om at Kulturetaten betraktet 

FilmCamp AS sin rapportering til departementet, som rapportering også på de regionale 

matchingsmidlene. Det vil si at det ikke finnes egne rapporter om hvordan de regionale 

matchingsmidlene ble brukt.64  Fylkeskultursjef har opplyst til revisor at det fra fylkeskommunens 

side var helt klart forutsatt at midlene hadde et videre anvendelsesområde enn statstilskuddene, men 

at midler ikke kunne brukes til drift. Styreleder i FilmCamp AS, Margrethe Hagerupsen har i 

intervju med revisor fortalt at da hun tiltrådte som styreleder i 2012 satte hun seg inn i selskapet og 

dokumentene som gjaldt for de ulike midlene til FilmCamp AS. Ifølge styreleder var det klart ulike 

forutsetninger for bruken av de ulike midlene. Departementet hadde konkrete krav til hvordan 

midlene fra staten skulle brukes og rapporteres på, mens fylkeskommunen hadde sine krav til bruken 

av de regionale matchingsmidlene. Styreleder fortalte at de hele tiden hadde dialog med Kulturetaten 

hos Troms fylkeskommune med hensyn til vilkårene for bruken av de regionale matchingsmidlene.  

 

4.2.4 RDA-midler 

I tillegg til statstilskudd og regionale matchingsmidler i 2010, fikk FilmCamp AS også RDA-midler 

dette året. Troms fylkeskommune hadde, som nevnt ovenfor i kapittel 4.2.2, i tilsagn DA 26/07 i 

bevilget kr 1 million i matchingsmidler i 2007. I det samme vedtaket hadde fylkeskommunen 

bevilget ytterligere kr 4 millioner til FilmCamp AS. Utbetalingen av disse midlene var imidlertid 

under forutsetning av ytterligere statstilskudd til FilmCamp AS. Bevilgningen kan oppfattes som en 

slags utfordring til staten.  

 

I 2010 ble det klart at staten ikke «tok utfordringen» fra Troms fylkeskommune. I møte 23.3.2010 

behandlet fylkesrådet søknad fra FilmCamp AS om å få overført restmidlene fra tilsagn DA 26/07 

til FilmCamp Samproduksjon AS. Fylkesrådet vedtok 17.3.2010 å omgjøre kr 3 millioner, som 

fylket hadde innvilget til fremtidige matchingsmidler, til samproduksjonsmidler. Fylkeskommunen 

satte som forutsetninger for bruken av disse midlene at de ble benyttet i tråd med «Retningslinjer 

og regelverk for FilmCamp AS – Innsats i film- og TV-produksjoner» og at FilmCamp AS 

rapporterte årlig på bruken av samproduksjonsmidlene. 

 

4.2.5 Offentlige midler til filmprosjektet Viking  

Som vi har redegjort for ovenfor var FilmCamp Viking AS et datterselskap av FilmCamp AS med 

samme styre og administrasjon som morselskapet. Revisor har fått muntlige opplysninger om 

                                                 
64 Se fotnote 59. Fra og med 2013 inneholder rapporteringene til departementet mer konkret informasjon om bruk av 

både statstilskudd og regionale matchingsmidler, nærmere om dette i kapittel 6.  
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selskapet fra administrerende direktør Jensberg, styreleder Hagerupsen og fylkeskultursjef. Jensberg 

har også sendt rapporter som inneholder FilmCamps beskrivelser av filmprosjektet Viking. 

 

Selskapets vedtekter § 3 beskriver at selskapets formål er «utvikling og produksjon av filmprosjektet 

Viking, og hva som herved står i forbindelse». Ifølge Jensberg var dette et stort filmprosjekt som 

måtte organiseres på en annen måte enn andre filmprosjekter.   

 

Administrerende direktør har i et dokument underskrevet 26.3.201265 redegjort for FilmCamp 

Viking AS og filmprosjektet Viking som skulle utvikles og produseres. Det framkommer i 

redegjørelsen at Motlys AS v/Sigve Endresen høsten 2007 tok kontakt med FilmCamp AS om et 

«Viking» -prosjekt med et foreløpig utviklingsbudsjett på kr 3 millioner.  

 

Når det gjelder det praktiske og kunstneriske arbeidet tilknyttet utviklingen av filmprosjektet var 

dette ledet av en Executive Committee bestående av Petter Borgli (norsk produsent), Susan Phillips 

(manusforfatter), Barrie Osborne (amerikansk produsent), Svein Andersen (FilmCamp), samt at 

styreleder i FilmCamp AS Øyvind Berg skulle tilknyttes arbeidet. I FilmCamp AS sin rapport 

«Viking forprosjekt. Rapport fra fase 1 og fase 2 til 30.6.2010» framkommer det at prosjektets 

formål var å utrede alle forhold av betydning for å sikre mest mulig av produksjonen lagt til Norge 

og primært Nord-Norge. I prosjektet inngikk også en målsetning om å oppnå betydelig bruk av 

norske filmarbeidere og annen norsk arbeidskraft, som snekkere, båtbyggere og tjenester innen 

transport, hotell m.m. Det var også en målsetning at prosjektet skulle medføre økt oppmerksomhet 

omkring Norge og Nord-Norge. Ifølge den nevnte rapporten, utarbeidet av FilmCamp AS, var det 

antatt at filmen ville koste kr 500 millioner å produsere, noe som ville gjøre den til - da - dyreste 

spillefilmen som ble produsert i Norge. 

 

FilmCamp AS kontaktet Innovasjon Norge om støtte, det ble arbeidet med å få på plass nødvendige 

avtaler om manus, og Motlys AS utarbeidet et nytt utviklingsbudsjett på kr 4 millioner.  

 

Våren 2008 ble det blant annet holdt flere møter i Cannes for, ifølge administrerende direktørs 

redegjørelse, å finne formen på utviklingsarbeidet og å arbeide med etableringen av et «special 

purpose company» som skulle ta hånd om kontrakter, avtaler og økonomien i utviklingsarbeidet. 

Det vil si at økonomien skulle holdes atskilt fra FilmCamp AS for øvrig. Videre fremgår det at etter 

møtene i Cannes ble samarbeidet med manusforfatteren vanskelig og flere samarbeidspartnere, 

herunder Motlys AS, trakk seg fra prosjektet. Manusforfatter ønsket å jobbe videre med FilmCamp 

AS. FilmCamp AS betalte Motlys AS for deler av utgiftene de hadde hatt i forbindelse med 

«Viking» -prosjektet.  

 

«Special purpose company»-et FilmCamp Viking AS ble etablert 15.1.2009. I stiftelsesdokument 

for selskapet står det at stifterne66 har gitt styrets leder i FilmCamp AS og daglig leder i FilmCamp 

AS fullmakt til inngåelse av opsjonsavtale mellom Susan Phillips (manusforfatter)/Vikar 

Produksjon og FilmCamp Viking AS s.u.s. Stifterne hadde ifølge stiftelsesdokumentet også gitt de 

samme personene fullmakt til å inngå utviklingsavtale mellom Petter J. Borgli/PJB Picture 

Company AS og FilmCamp Viking AS s.u.s.  

 

FilmCamp Viking AS forsøkte høsten 2009 å få de øvrige regionale filmfondene i Norge med på 

prosjektet, men ingen av dem kunne bidra på dette tidspunktet. I januar 2010 skrev FilmCamp 

                                                 
65 Det er ikke opplysninger i dokumentet om hvem som er mottaker.  
66 Til stede som stiftere var FilmCamp AS, representert ved styrets leder Øyvind Berg og ett styremedlem Viggo 

Fossum. 
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Viking AS kontrakt med produsenten Barrie Osborne som skulle bidra med blant annet kontakt med 

skuespillere, regissør og finansiør. Samtidig brukte selskapet advokat for råd og prosess med 

omorganisering av FilmCamp Viking AS for å få knyttet hovedprodusent, co-produsenter, norske 

finansiører osv. til prosjektet. Prosjektet skulle overdras til de som skulle produsere selve filmen. 

 

FilmCamp Viking AS ble imidlertid avviklet før prosjektet kom til produksjonsfasen. I FilmCamps 

rapport «Viking forprosjekt. Rapport fra fase 2 og fase 3 til prosjektets avslutning» fremkommer det 

at det var utfordringer med å skaffe finansiering. Videre er det beskrevet at det oppsto 

samarbeidsproblemer mellom manusforfatteren Susan Philips og de norske partnerne. FilmCamp 

Viking AS fikk ikke forlenget opsjonen etter 2012, og fikk dermed ikke fortsette utviklingsarbeidet. 

Ifølge FilmCamp sin rapport og Jensberg sine opplysninger til revisor rettet manusforfatteren flere 

beskyldninger mot selskapet. FilmCamp AS måtte med juridisk bistand arbeide for å få avsluttet 

saken med manusforfatteren.  

 

Skoglund mener at FilmCamp Viking AS er bevis på FilmCamps «iver etter å posisjonere seg som 

produsent» Han har stilt spørsmål ved hvilke midler som har blitt tildelt FilmCamp Viking AS og 

hvordan midler er brukt.  

 

Administrerende direktør i FilmCamp AS har fortalt oss at FilmCamp Viking AS måtte tilføres 

midler slik at selskapet skulle få ut midler bevilget fra Innovasjon Norge. FilmCamp Viking AS ble 

bevilget tilskudd fra Innovasjon Norge på kr 2 millioner. Utklippene nedenfor viser at Innovasjon 

Norge mottok nødvendig dokumentasjon for å kunne utbetale tilskuddet til selskapet (jf. utklipp 2 

og 3 nedenfor). 
 

Utklipp 2. Brev fra Innovasjon Norge om utbetaling av tilskudd 

 
Kilde: Brev fra Innovasjon Norge 28.10.2013 til FilmCamp Viking AS 

 

 

Revisor har fått tilsendt regnskapet for 2009 og 2010, som vi har inntatt i utklipp 3 på neste side. Vi 

ser i dette at FilmCamp AS disse to årene bevilget kr 1,2 millioner til utviklingsprosjektet.   
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Utklipp 3. Prosjektregnskap 2009 og 2010, utviklingsfasen av filmprosjektet «Viking» 

 

 
 

 

Nedenfor er et utklipp fra revisors brev – som gjelder avtalte kontrollhandlinger – 16.3.2010 som 

viser hvilke kostnader beløpet på kr 1,2 millioner til utvikling var fordelt på.  
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Utklipp 4. Bekreftelse utviklingstilskudd 

 
 

Kilde: Brev fra KPMG AS 16.3.2010 til FilmCamp AS/FilmCamp Viking AS 

 

Utbetalingen fra Innovasjon Norge var ifølge brevet fra Innovasjon Norge og regnskapet på kr 1 

million. I et brev fra Innovasjon Norge i 2013 til FilmCamp Viking AS ser vi at FilmCamp Viking 

AS fikk utbetalt det resterende fra den samlede bevilgningen på kr 2 millioner.  

 
Utklipp 3. Brev fra Innovasjon Norge om utbetaling av tilskudd 

 

 
 

Kilde: Brev fra Innovasjon Norge 27.11.2013 til FilmCamp Viking AS 

 

 

I FilmCamp sin rapport for bruk av statstilskuddet 2011 til Kulturdepartementet fremkommer det at 

«Til utvikling av det store internasjonale prosjektet «Viking» er det fra 2008-2012 brukt NOK 1.200 

000 fra de statlige tildelingene i samme periode. Dette beløpet er nå justert inn i forhold til tidligere 

års bevilgninger fra KUD, og har dermed erstattet forskuteringer FilmCamp har gjort med andre 

økonomiske midler. For dette prosjektet, som er organisert i et eget «spesial purpose selskap», 

FilmCamp Viking AS, med PJB Picture Company AS som utøvende produsent foreligger det eget 

regnskap.» 

 

På revisors spørsmål til administrerende direktør om FilmCamp AS med dette prosjektet skulle 

regnes som «produsent» svarte Jensberg benektende, og viste til at selskapet leide inn tre 
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produsenter. Når det gjelder de kr 294 000 som FilmCamp AS rapporterte at de brukte i 2010, har 

FilmCamp AS forklart at dette var i tråd med hvordan selskapet på dette tidspunktet forsto 

forutsetningene som lå til grunn for bruken av statstilskuddet. Det vil si at FilmCamp la til grunn at 

i utvikling og produksjon av audiovisuell produksjon inngikk kostnader til aktiviteter selskapet selv 

utførte, og således ikke at midlene i sin helhet skulle tildeles uavhengige selskap. Som vi redegjorde 

for reagerte ikke Kulturdepartementet ved deres behandling av FilmCamps rapport for 

statstilskuddet for 2010.  

 

4.2.6 Oppsummering og revisors kommentar  

I perioden 2005-2010 fikk FilmCamp AS både RDA-midler, strategi- og utviklingsmidler samt 

statstilskudd og regionale matchingsmidler. Basert på skriftlige og muntlige opplysninger i 

anledning denne kartleggingen, og som er framstilt i kapitlene 4.2.1 til og med 4.2.5, er revisor av 

den oppfatning at Kulturdepartementet og Troms fylkeskommune ikke har hatt samme eller 

likelydende formål med tilskuddene til FilmCamp AS i perioden. Statens tilskudd er kulturpolitisk 

motivert og fylkeskommunens er hovedsakelig næringspolitisk motivert. FilmCamp AS kunne med 

både RDA-midler og strategi- og utviklingsmidler fra fylkeskommunen finansiere alle 

virksomhetsområdene til selskapet. Formålet var å trekke til seg og investere i nasjonale og 

internasjonale filmproduksjoner og blant annet jobbe for at lokale produsenter fikk rolle som co-

produsenter. Med sistnevnte midler gjennom blant annet å arrangere kurs, dra på filmfestivaler og 

lignende. Revisor er også av den oppfatning at statstilskuddene ikke hadde like vidt 

anvendelsesområde som regionens midler til FilmCamp AS.  

 

RDA-midler ble brukt til «investering», slik FilmCamp AS definerer begrepet, i konkrete 

filmprosjekter. Strategi- og utviklingsmidler ble brukt til å bygge opp og utvikle selskapet samt til 

finansiering av alle virksomhetsområdene til selskapet. FilmCamp AS brukte statstilskudd og 

regionale matchingsmidler i denne perioden til regionale prosjekt- og bransjeutviklende tiltak, 

utvikling og filmfaglig kompetanse, utvikling av infrastruktur i og rundt FilmCamp AS og 

investering i filmer. Med andre ord tildelte ikke FilmCamp AS i denne perioden statstilskuddene og 

regionale matchingsmidler i sin helhet til uavhengige produsenter. Revisor oppfatter at FilmCamp 

AS for bruken av statstilskuddene i denne perioden i stor grad la til grunn det som var selskapets 

mandat fra eierne. 

 

FilmCamp AS har blitt kritisert for sin tolkning av forutsetningene for bruk av statstilskuddet. Det 

kan stilles spørsmål ved hvorfor FilmCamp AS la til grunn at midlene kunne brukes på samme måte 

som øvrige midler FilmCamp AS hadde til disposisjon, og hvorfor FilmCamp AS ikke sørget for en 

«egen forvaltning» av statstilskuddene. Statens formål med midlene var noe avvikende fra Troms 

fylkeskommunes formål med sine midler. Revisor har forståelse for at Skoglund, ut fra sin rolle og 

hvilke aktiviteter han som produsent utfører og finansierer, har stilt spørsmål ved om FilmCamp AS 

sin forståelse innebærer at tilskuddsmidler er brukt til drift og kan ha vært konkurransevridende. 

Det har ikke inngått i vårt mandat å undersøke hvorvidt FilmCamp AS sin bruk av tilskudd faktisk 

har vært konkurransevridende. Vi har ikke forutsetninger for å fastslå hva driftsbegrepet 

kostnadsmessig kan sies å inkludere i selskaper som FilmCamp AS. 

 

Det framkom av stortingsmeldingen som var grunnlaget for statstilskuddene, at statens midler til 

regionale filmtiltak burde innrettes i forhold til formålet med den enkelte regionale filmsatsingen. 

Til tross for at statens tilsagnsbrev redegjorde ganske detaljert for statens mål på området og 

forutsetninger for bruk av midler, er revisors oppfatning at tilsagnsbrevene i denne perioden ikke er 

entydige med hensyn til vilkårene for bruken av midlene.  
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Vår kartlegging viser at FilmCamp AS i forkant av hver tildeling av statstilskudd opplyste 

departementet om hvordan fondsmidler skulle benyttes. Departementet har også fått årlige rapporter 

tilknyttet bruk av statstilskuddene der det fremgår hvilken praksis selskapet hadde hatt. Revisor 

oppfatter at Kulturdepartementet fram til og med 2010 – med å behandle FilmCamp AS sine 

rapporteringer og utbetale nye tilskudd i henhold til budsjett – har godkjent FilmCamp AS sin 

forståelse av tilsagnsbrevene og dermed også praksis med å ikke tildele midlene i sin helhet til 

uavhengige produsenter. Kulturdepartementets undersøkelse innebar gjennomgang av FilmCamp 

AS sin bruk av midler i 2009 og 2010. Det avstedkom ikke noen reaksjon fra Kulturdepartementet 

for disse årene.  

 
Troms fylkeskommune matchet i 2008 og 2009 det statlige bidraget. Revisor oppfatter at Troms 

fylkeskommune gjennom tilsagnsbrev for 2008 og 2009 tillot at FilmCamp AS brukte de regionale 

matchingsmidlene på samme måte som strategi- og utviklingsmidlene. Vi så også at Troms 

fylkeskommune ikke benyttet begrepet «finansiering av audiovisuelle produksjoner» i 2010, selv 

om Kulturdepartementet skrev at regionens midler skulle gå til den oppgaven. 

 

På bakgrunn av ovennevnte finner ikke revisor grunn til å rette vesentlig kritikk mot FilmCamp AS 

sin bruk av ovennevnte tilskudd i omtalte periode.  

 

4.3 Perioden 2011 til og med 2012 

4.3.1 Statstilskudd og regionale matchingsmidler 

FilmCamp AS har i sin søknad om statstilskudd for 2011 skrevet at midlene i FilmCamps filmfond 

benyttes til «spillefilm- og TV-dramaproduksjon. Midlene benyttes også til deltakelse i 

internasjonale co-produksjoner som innspilles i regionen. Det er da et krav om at det skal være en 

norsk, norsknorsk, co-produsent. Videre benyttes noe til regionale prosjekt- og bransjeutviklende 

tiltak, samt til å utvikle den filmfaglige kompetansen på spillefilmnivå i regionen». Altså ga 

FilmCamp AS de samme opplysningene til Kulturdepartementet som tidligere år. 

 

Statstilskuddet for 2011 var på kr 2,5 millioner. Tilsagnsbrevet er likelydende med tilsagnsbrevet 

for 2010: midlene skulle benyttes til finansiering av «audiovisuelle produksjoner». Det 

fremkommer ikke av selve tilsagnsbrevet at midlene skal gå til uavhengige produsenter. I forskrift 

om audiovisuelle produksjoner, som departementet har vist til, framkommer det at vilkårene for 

bruk av statstilskuddet fastsettes i tilsagnsbrevet. Departementet har også skrevet at midler ikke kan 

gå til drift eller til konkurransevridende tiltak. Videre framkommer det at det derfor må fremgå av 

dokumentasjonen på de regionale matchingsmidlene at disse ikke skal gå til drift, eventuelt at det 

gis tilstrekkelige tilskudd fra lokale/regionale bidragsytere til også å dekke driften. Departementet 

har i tilsagnsbrevet skrevet om de regionale matchingsmidlene at «dette skal være nye fondsmidler, 

som skal gå til finansiering av audiovisuelle produksjoner». 

 

Troms fylkeskommune bevilget regionale matchingsmidler på kr 2,5 millioner. I tilsagnsbrevet 

fremkommer det at «Utviklingen av film i regionen er en satsing for Fylkesrådet i Troms» og at 

FilmCamp AS skal rapportere til fylkeskommunen på bruken av midler i samsvar med 

Kulturdepartementets rutiner og frister. Fylkeskommunen har altså ikke skrevet i sitt tilsagnsbrev at 

midlene skal gå til finansiering av audiovisuelle produksjoner. 

 

FilmCamp AS sin rapport til Kulturdepartementet for 2011 er bygget opp på samme måte som 

rapportene for de to foregående årene. Rapporten for 2011 viser at FilmCamp AS brukte 
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statstilskuddet for 2011 på a) Regionale prosjekt- og bransjeutviklende tiltak, b) Utvikling av 

filmfaglig kompetanse, c) Investering i og utvikling av filmer. Beløp rapportert brukt på punkt a) er 

kr 630 596 og det fremgår at FilmCamp AS har brukt totalt kr 1,6 millioner til å investere i utvikling 

og produksjon av ni ulike filmer. I rapporten er det listet opp hvilke filmprosjekter og produsenter 

bevilgningene gjelder.  

 

FilmCamp AS har forklart til departementet at «i denne sammenheng er det verd å merke seg det 

faktum at i 2011 klarte ikke FilmCamp å nå målet vi satte i søknaden av 6.4.2010 om å bidra til 5 

spillefilm/TV-dramainnspillinger i regionen. De regionale produksjonsselskapene har heller ikke i 

2011 klart å utvikle spillefilmproduksjoner, og få produsenter fra andre deler av lander har valgt å 

vurdere innspilling i vår region. For andre nasjonale produksjoner som har kontaktet FilmCamp, 

har det vært en utfordring at de har hatt med seg finansiering fra NFI. Vi har dermed ikke kunne 

benytte de statlige midlene til investering i disse. For de utenlandske produksjonene FilmCamp har 

dratt til regionen, har mangelen på incentivordning i Norge, søknadsfrister i NFI, mangel på co-

produksjonsmidler i NFI, høg kronekurs og svikende finansieringsmulighet i Europa ført til at flere 

prosjekt ikke lot seg gjennomføre i 2011 og er utsatt». 

 

FilmCamp AS har i rapporten også beskrevet at selskapet har hatt rundt 25 nye filmprosjekter i ulike 

investeringsstadier inne til vurdering samt at syv norske og fem utenlandske spillefilmprosjekter har 

vært på befaring i regionen. Totalt til disse prosjektene som var i en pre-produksjonsfase var det 

ifølge rapporten brukt kr 281 800. 

 

Kulturdepartementet ba FilmCamp AS i brev i mai 2012 om en redegjørelse for bruk av fondsmidler 

utover det som var rapportert for 2011. I brev 15.6.2012 fra FilmCamp AS til Kulturdepartementet 

fremgår det også, slik som i rapporten for 2011, at mindre tilstrømming av relevante og gode nye 

prosjekter hadde resultert i at det ble fordelt direkte og spesifikke utviklings- og produksjonstilskudd 

fra statstilskuddet med et samlet beløp på kun kr 1,6 millioner. 

 

I Kulturdepartementets brev 29.11.2012 til FilmCamp AS fremkommer resultatet av departementets 

gjennomgang av FilmCamp AS sin bruk av statstilskudd årene 2008, 2009, 2009 og 2011. 

Departementet viser i brevet til FilmCamp og Troms fylkeskommunes egne redegjørelser for bruk 

av de statlige midlene. Departementet mente at det framgikk av disse redegjørelsene at deler av de 

statlige midlene i 2011 hadde gått til andre formål enn finansiering av audiovisuelle produksjoner i 

henhold til kriteriene i tildelingsbrevet pkt. 2.2 tredje ledd.  

 

Etter departementets vurdering gikk det «klart fram av tilskuddsbrevet at midler som er benyttet for 

å trekke til seg utenlandske produksjoner er i strid med formålet med ordningen» og departementet 

har skrev at «basert på mottatt dokumentasjon fra FilmCamp AS er kr 900 000 etter 

Kulturdepartementets vurdering ikke benyttet til produksjon av filmer i henhold til kravene i 

tildelingsbrevet». 

 

Tilsagnsbrevet pkt 2.2 tredje ledd angir at statstilskudd skal benyttes til finansiering av audiovisuelle 

produksjoner (kortfilm, dokumentarfilm, tv-drama og samproduksjoner med utlandet, samt 

langfilmer som ikke mottar produksjonsstøtte fra NFI). Revisor oppfatter at Kulturdepartementet 

med dette avgjorde at FilmCamp AS ikke kunne benytte statstilskudd til den delen av selskapets 

virksomhet som ikke direkte gjaldt finansiering av film. Det vil altså si at FilmCamp AS ikke kunne 

benytte statstilskuddet til alle virksomhetsområdene sine, herunder utviklingsvirksomhet.  

 

FilmCamp AS redegjorde i rapporten for statstilskuddet for 2011 også for at investeringskostnadene 

som er hentet fra de statlige fondsmidlene er kostnader direkte knyttet til enkelte potensielle og 
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avklarte filmprosjekter (produksjon, tidskostnader, reisekostnader, presentasjonskostnader og 

møtekostnader, materiell, innleid ekstern hjelp, juridisk bistand), og skrevet at statstilskuddet ikke 

er gått med til å dekke driftskostnader. Kulturdepartementet har ikke knyttet kommentar til dette.  

 

Revisor oppfatter at Kulturdepartementet med dette avgjorde at FilmCamp AS ikke kunne finansiere 

sin utviklingsvirksomhet med statstilskudd. Avgjørelsen gjaldt imidlertid kun for året 2011, og 

avgjørelsen kan ikke tas til inntekt for at Kulturdepartementet mente at dette var regelen også for 

tidligere tildelte statstilskudd. 

 

Tilsagnsbrevet for 2012 er datert samme dag – 29.11.2012 – som Kulturdepartementets 

underretning om vedtak etter gjennomgangen av FilmCamps bruk av statstilskuddet. Vedtaket er 

formulert som et krav om tilbakebetaling, men i tilsagnsbrevet for 2013 framkommer det at «som 

en praktisk løsning» ble statstilskuddet for 2013 avkortet med kr 900 000. 

 

Tilsagnsbrevene fra Kulturdepartementet før 2012 inneholdt, som vi redegjorde for ovenfor, 

henvisninger til ulike forskrifter. Etter revisors oppfatning er det rom for å tillegge tilsagnsbrevene 

ulike forståelser, herunder om tilsagnsbrevene innebar krav om at statstilskudd måtte tildeles 

uavhengige produsenter. Med Kulturdepartementets tilsagnsbrev for 2012 er imidlertid ikke dette 

lengre et spørsmål. I tilsagnsbrevet for 2012 framkommer det at departementet presiserer at 

«tilskuddsbrevet uttømmende regulerer hva tilskuddet kan anvendes til». Videre er det listet opp på 

følgende måte hva tilskuddsmidlene skal benyttes til: 

 

 Utvikling av kinofilm og produksjon av kinofilm som ikke har mottatt produksjonsstøtte fra 

Norsk filminstitutt 

 Samproduksjon av kinofilm med utenlandsk hovedprodusent og norsk minoritetsprodusent 

 Utvikling og produksjon av kortfilm 

 Utvikling og produksjon av dokumentarfilmer 

 Utvikling og produksjon av fjernsynsserier 

 Utvikling av interaktive produksjoner for barn og unge. 

 

Utviklingstilskudd kan ifølge tilsagnsbrevet dekke manuskriptutvikling, forundersøkelser, 

finanseringsarbeid o.l. Produksjonstilskudd kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse av A-kopi 

eller tilsvarende. 

 

Videre står det i tilsagnsbrevet at «statstilskuddet og de regionale matchingsmidlene skal gå til 

uavhengige produksjonsselskap». I denne setningen oppfatter revisor at departementet er 

klargjørende med hensyn til bruken av statstilskuddet. Her framkommer det fra selve tilsagnsbrevet 

at statstilskuddene skulle gå til uavhengige produksjonsselskap. Setningen viser også at 

departementet la føringer, og også begrensinger i forhold til tidligere år, for FilmCamp AS sin bruk 

av regionale matchingsmidler. Det innebar at FilmCamp AS med de regionale matchingsmidlene 

ikke kunne finansiere sin utviklingsvirksomhet, herunder finansiere arbeidet med å tiltrekke seg 

produsenter til regionen. Troms fylkeskommune sitt syn på dette framkommer i brev 6.12.2012 til 

Kulturdepartementet om bekreftelse på utbetaling av regionalt tilskudd til FilmCamp AS. 

Fylkeskommunen skrev blant annet i brevet at: 

 

«Kulturdepartementet krever at de regionale matchingsmidlene skal følge de samme kriteriene som 

de statlige midlene. Troms fylkeskommune er positiv til krav om regional matching men ønsker selv 

å legge kriterier for bruken av disse. De regionale midlene skal kunne benyttes til utvikling av 

fondet. Erfaringene fra fondet har vist at tilgang på midler i seg selv ikke er tilstrekkelig for å få 

utviklet film i Nord-Norge. Lokale prosjekter må støttes i utviklingen og eksterne prosjekter må 
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aktivt bearbeides for at disse skal velge regionen som innspillingssted. En fortsatt positiv utvikling 

av næringen forutsetter at fondet har ressurser som kan benyttes til utvikling og rekruttering av 

prosjekter, og at det statlige tilskuddet ikke båndlegger bruken av den regionale 

medfinansieringen». 

 

I tilsagnsbrevet for regionale matchingsmidler for 2012 fra Troms fylkeskommune til FilmCamp 

AS står det at: 

 

«FilmCamp AS skal rapportere til Troms fylkeskommune på bruken av midlene i samsvar med 

Kulturdepartementets rutiner og frister. Det skal sendes kopi til Troms fylkeskommune av søknad, 

rapporter og regnskap som skal sendes til Kulturdepartementet».  

 

Troms fylkeskommune har ikke, som tidligere år, skrevet at «utvikling av film er et satsingsområde 

for fylkesrådet». Revisor oppfatter tilsagnsbrevet dit hen at Troms fylkeskommune godtok statens 

føringer for deres midler. I samtale med fylkeskultursjef har revisor fått opplyst at Troms 

fylkeskommune så dette som den eneste utvei for å få tilgang på de statlige midlene.  

 

Vår undersøkelse tilsier at både FilmCamp AS og Troms fylkeskommune oppfattet at 

Kulturdepartementet med avgjørelsen vedrørende 2011 endret premissene for statstilskuddene og 

de regionale matchingsmidlene. I pressemelding etter eiermøte i FilmCamp AS 30.3.2012 

framkommer det blant annet at: 

 

«Eierne ber om at selskapet setter søkelys på de utviklingsaktivitetene som kan sikre en større 

kontinuitet i bruken av selskapets samlede ressurser, og som kan være med på å sikre at en større 

andel av selskapets kostnader finansieres gjennom egne inntekter. 

 

Eiermøtet har vært opptatt av FilmCamps behov for en langsiktig og målrettet offentlig 

finansieringsløsning for å ivareta de utviklingsoppgavene som eierne har lagt til selskapet» 

 

Ifølge pressemeldingen mente eierne at de endringene som Kulturdepartementet innførte «vil 

medføre vesentlige innstramminger i mulighetene FilmCamp har til å se helhetlig på sin 

overordnede oppgave som næringsutvikler». Eiermøtet ba derfor ifølge pressemeldingen om at 

Troms fylkeskommune og FilmCamp AS gjennomførte drøftinger for å finne fram til en 

finansieringsløsning som ivaretok selskapets oppgaver både som bransjeutvikler for film- og TV-

bransjen, og som samtidig ville gi den nødvendige økonomiske friheten som skal til for å utnytte 

selskapets rolle som ressurssenter. I henhold til innspillene fra bransjehold er FilmCamps muligheter 

til å bidra med utviklingsmidler (soft money) en avgjørende faktor i arbeidet med å skape nye 

prosjekter og økt aktivitet. 

 

Videre framkommer det i pressemeldingen at «Styreleder Fossum påpeker også at eierne er 

informert om at FilmCamp i siste halvår har arbeidet mye med å begrunne og dokumentere sin 

ressursforvaltning overfor enkelte grupperinger i produsentmiljøet både i Troms-regionen og på 

landsbasis (Norske Film- og TV-produsenters forening). 

 

- Eiermøtet er tilfreds med de redegjørelser som er framlagt for å orientere eierne om de 

spørsmålene som er stilt. Eiermøtet er også opptatt av de mulige forretningsmessige og 

omdømmemessige skadevirkningene som kan ha blitt forvoldt gjennom de framstillingene saken har 

fått i media, sier Viggo Fossum». 
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Da FilmCamp AS fikk Kulturdepartementets tilsagnsbrev for statstilskuddet 2012 var evalueringen 

av prøveordningen med statstilskudd til regionale filmfond ferdig. Departementet har i 

tilsagnsbrevet skrevet at evalueringen avdekket et behov for et regelverk for utdeling av midler fra 

fondene for å sikre forutsigbarhet og likebehandling. Departementet forutsetter derfor i brevet at 

«FilmCamp – fond – utarbeider et regelverk for videreformidlingen av tilskuddsmidler. Dette 

regelverket skal gjøres allment kjent, for eksempel gjennom offentliggjøring på fondets 

hjemmesider. Regelverket må minimum omfatte 

o Regler for kunngjøring, søknadsfrist mv. 

o Hva det kan gis tilskudd til, jf. pkt. 3.2 ovenfor 

o Regler om søknadsbehandling  

o Krav til rapportering» 

 

FilmCamp AS har inntil i skrivende stund hatt et dokument kalt «Forvaltning av statlige 

tilskuddsmidler» tilgjengelig på sine internettsider.67 Ifølge administrende direktør Jensberg ble 

reglementet utarbeidet i samarbeid med NFI og de andre fire regionale fondene. På neste side har vi 

gjengitt regelverket i sin helhet.  

 
  

                                                 
67 Dokumentet har i løpet av tiden denne undersøkelsen har pågått blitt tatt bort. Revisor legger til grunn at det er fordi 

FilmCamp AS fra og med 2016 ikke får statstilskudd. 
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Utklipp 5. FilmCamp AS sitt regelverk om forvaltning av statlige tilskuddsmidler 
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Vi ser i reglementet at FilmCamp AS legger til grunn de vilkårene som framkom av det sist omtalte 

tilsagnsbrevet fra Kulturdepartementet.  

 

I FilmCamp AS sin rapport for statstilskuddet for 2012 fremkommer det at statstilskuddet og de 

regionale matchingsmidlene i sin helhet er benyttet til investeringer i filmprosjekter, jf. utklipp 6. 

Det vil si at FilmCamp AS dette året ikke har benyttet midlene til selskapets utviklingsvirksomhet.  

 
Utklipp 6. Utdrag av rapport for 2012 fra FilmCamp AS til Kulturdepartementet 

 

 

4.3.2 Oppsummering og revisors kommentar 

I 2011 og 2012 var det ikke tildelinger av RDA-midler til FilmCamp AS. FilmCamp AS fikk, i de 

to årene som vi ovenfor, bevilget både statstilskudd og regionale matchingsmidler. I denne perioden 

ble en evaluering av prøveordningen med statstilskudd til regionale filmfond offentliggjort. 

Kulturdepartementets resultat av gjennomgangen av FilmCamp AS sin bruk av statstilskudd i 

perioden 2008 til og med 2011, ble også gjort kjent. Kulturdepartementet besluttet at deler av 

FilmCamp AS sin bruk av statstilskuddet i 2011 ikke var i henhold til reglene i deres tilsagnsbrev 

dette året. Kulturdepartementets tilsagnsbrevet i 2012 endret seg på noen punkter i forhold til 

tilsagnsbrevene de tidligere årene. Revisor oppfatter at departementets tilsagnsbrev for 2012 er 

tydeligere med hensyn til vilkårene for bruken av statstilskuddet. En annen endring dette året var at 

Kulturdepartementet i tilsagnsbrevet for statstilskuddet formulerte seg ytterligere om hvordan 

FilmCamp AS skulle benytte de regionale matchingsmidlene. Revisor oppfatter at Troms 

fylkeskommune, med noen få unntak, selv bestemte vilkårene for deres midler til FilmCamp AS. 

Vi oppfatter også at Troms fylkeskommune mente at deres midler til FilmCamp AS hadde et videre 

anvendelsesområde enn statens midler til selskapet. 

 

Revisor oppfatter at Kulturdepartementet med sin avgjørelse i 2012 og tilsagnsbrev for 2012 

avklarer hvorvidt FilmCamp AS kunne bruke statstilskudd til utviklingsvirksomheten. Vi oppfatter 

også at Troms fylkeskommune ønsket at de regionale matchingsmidlene skulle gå til blant annet 

selskapets utviklingsvirksomhet.  
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FilmCamp AS endret fra og med 2012 sin praksis med hensyn til bruk av både statstilskuddet og 

regionale matchingsmidler.  

 

4.4 Perioden 2013 til og med 2015 

4.4.1 Statstilskudd og regionale matchingsmidler 

Kulturdepartementet bevilget statstilskudd til FilmCamp AS også i årene 2013 til og med 2015. 

Tilsagnsbrevene for 2014 og 2015 er fra Norsk Filminstitutt. Troms fylkeskommune har matchet 

statstilskuddet hvert år. Bevilget statstilskudd for 2013 til FilmCamp AS var på kr 2,5 millioner, 

men utbetalingen var på kr 1,6 millioner på bakgrunn av Kulturdepartementets avgjørelse i 2012. 

Tilsagnsbrevet er likelydende som tilsagnsbrevet for 2012, og det sentrale er at det framkommer i 

selve tilsagnsbrevet at midlene skal gå til uavhengige produksjonsselskap. Skoglunds 

bekymringsmelding til Økokrim ble sendt i november 2013. Innholdet i denne og den etterfølgende 

dokumentasjon og avgjørelser fra politiet, statsadvokaten og Kulturdepartementet omtaler vi i 

kapitlene foran fordi bekymringene/kritikken vedrørende selskapets forståelse av tilsagnsbrevene 

omhandlet perioden før 2012. 

 

Troms fylkeskommune bevilget i 2013 regionale matchingsmidler på kr 2,5 millioner. Om 

tilskuddet fremgår det i fylkeskommunens tilsagnsbrev at FilmCamp AS skal rapportere til Troms 

fylkeskommune på bruken av midlene i samsvar med departementets rutiner og frister. Troms 

fylkeskommune krevde kopi av søknad, rapporter og regnskap som skulle oversendes 

departementet. Vi forstår at Troms fylkeskommune la til grunn at matchingsmidlene måtte brukes i 

henhold til reglene som gjaldt for statstilskuddet. Revisor har fått tilsendt dokumentasjon fra Troms 

fylkeskommune som viser at styreleder Margrethe Hagerupsen fikk avklart med Kulturetaten 

v/fylkeskultursjef at kun 1,6 millioner av bevilgningen på totalt kr 2,5 millioner fra Troms 

fylkeskommune måtte være «matching». Det vil si at kr 900 000 kunne brukes til såkalt 

«grunnfinansiering». «Grunnfinansiering» har samme anvendelsesområde som de tidligere 

bevilgede strategi- og utviklingsmidler, som vil si at de var bevilget til all virksomhet i FilmCamp 

AS. Fylkeskultursjef skrev i sin tilbakemelding til styreleder at fylkeskommunen forventet å få 

regnskap og rapport for hele det bevilgede beløp, inkludert selskapets rapportering til departementet.  

 

Også i 2013 har departementet i sitt tilsagnsbrev skrevet at FilmCamp AS må ha et regelverk for 

videreformidling av tilskuddsmidler som gjøres allment kjent. I dette tilsagnsbrevet beskriver 

Kulturdepartementet for første gang at regelverket  skal regelverket skal beskrive hvilke kriterier 

som gjelder for tildeling av tilskudd. Vi ser altså at departementet gjør noen små endringer fra år til 

år også på dette punktet. 

 

Når det gjelder FilmCamp AS sin rapport for 2013 til Kulturdepartementet, ser vi at denne er noe 

annerledes enn de tidligere omtalte rapportertene om bruk av statstilskudd. Ifølge rapporten har 

statstilskuddet og de regionale matchingsmidlene, på til sammen kr 3,2 millioner dette året, blitt 

investert i konkrete produksjoner og FilmCamp AS har redegjort for at midlene ble tildelt 

uavhengige produksjonsselskaper. Se utklipp 7 på neste side. 
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Utklipp 7. Tilskudds- og investeringsoversikt i rapport til Kulturdepartementet for 2013 

 

 
 

Statstilskudd for 2014 var på kr 2 588 000 til FilmCamp AS og den regionale matchingen fra 

Troms fylkeskommune v/Kulturetaten dette året var kr 2,5 millioner. Kr 88 000 ble tatt fra FC 

Samproduksjon AS. Ifølge Jensberg ble denne ordningen for å kunne matche staten dette året avklart 

med Kulturdepartementet. Vi ser ikke endringer i tilsagnsbrevet dette året. Vi finner også at 

FilmCamp AS har rapportert til departementet v/NFI på bruken av statstilskuddet og de regionale 

matchingsmidlene. FilmCamp AS har i rapportens punkt «Krav til bruk av tilskuddet» at «Dette 

oppsettet viser at statstilskuddet og de regionale matchingsmidlene i 2014 på ulike måter har bidratt 

til måloppnåelse på filmfeltet. Alle midlene fra staten og de regionale matchingsmidlene er tildelt 

uavhengige produksjonsselskap, og midlene er derfor ikke benyttet til drift av virksomheten. 

FilmCamps drift ble i 2014 finansiert med tilskudd fra eierne, prosjektvirksomhet og inntekter fra 

salg av tjenester og utleie. FilmCamps årsberetning og årsregnskap vil også vise dette. […]». I 

utklipp 8 på neste side er FilmCamp AS sin oversikt som skal vise at midlene i sin helhet er investert 

hos uavhengige produksjonsselskaper.  
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Utklipp 8. Tilskudds- og investeringsoversikt i rapport til NFI for 2014 

 

 
 

 

I 2015 bevilget Norsk filminstitutt statstilskudd på kr 1 673 000 til fondsvirksomhet. I brev 

21.1.2015 fremgår det at Troms fylkeskommune bevilget kr 2 500 000 til matching av 

statstilskuddet. Det fremgår at de regionale matchingsmidlene er «øremerket fondsbruk». For denne 

perioden må henvisningen til «fond» forstås utelukkende som investeringer i TV- og 

filmproduksjoner. 

 

I FilmCamp AS sin årsrapport for 2015 framkommer det hvilke audiovisuelle produksjoner 

selskapet har investert i ved bruk av statstilskudd og regionale matchingsmidler, jf. utklipp 9. 
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Utklipp 9. Investeringer i audiovisuelle produksjoner, 2015 

 
Kilde: FilmCamp AS årsrapport 2015 

 

4.4.2 Grunnfinansiering 

Utviklingsvirksomheten til FilmCamp AS kunne fra og med 2011 ikke finansieres ved bruk av 

statstilskudd og regionale matchingsmidler. FilmCamp AS søkte derfor Troms fylkeskommune om 

midler til drift. Saksutredningen som lå til grunn for vedtaket om såkalt grunnfinansiering 

inneholder informasjon om hvordan Troms fylkeskommune forsto statstilskuddene og de regionale 

matchingsmidlene. Fylkesråd for næring har skrevet at «Fondsmidlene har bare vært tillatt brukt 

som tilskudd til produksjoner, hvor driftskostnader forut for filmproduksjoner og proaktiv 

virksomhet for å rekruttere filmer de senere år ikke har blitt godkjent som kostnad av KUD. KUD-

finansieringen har igjen lagt føringer på at midlene fra fylkeskommunens næringsetat skulle nyttes 

på samme vis. Utviklingsarbeidet og den proaktive delen i forbindelse med filmprosjekter anses som 

essensielt for at filmer skal produseres i Troms. Dette inkluderer da deltakelse på arenaer med 

produsenter, møteaktiviteter, visning av lokasjoner og fasiliteter, tilrettelegging for bruk av lokale 

filmarbeidere og lokal infrastruktur og tilpasning av prosjekter. I forhold til å utvikle lokale og 

regionale filmprosjekter er det også behov for å støtte både produsenter og manusforfattere i sitt 

arbeid for at prosjektene skal være realiserbare». 
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Fylkesrådet innvilget i mai 2013 kr 1,5 millioner. For årene 2014 og 2015 bevilget fylkesrådet i juni 

2014 inntil kr 5 millioner til grunnfinansiering. Revisor oppfatter at Troms fylkeskommune som 

følge av Kulturdepartementet sin begrensninger på de regionale matchingsmidlene, fant det 

nødvendig å finne «andre midler» for at FilmCamp AS skulle få finansiert sine virksomhetsområder.  

 

4.4.3 RDA-midler 

I 2013 fikk FilmCamp AS også bevilgning på kr 5 millioner gjennom RDA-ordningen, jf. 

fylkesrådets vedtak i sak 273/13, i møte 9.12.2013. FilmCamp AS opplyste i søknaden om midler 

at prosjektperioden var 1.12.2013 til og med 31.12.2015, og at midler skulle finansiere aktivitetene 

«innsalg og markedsføring», «forhandlinger og kontraktsinngåelser», «oppfølging av 

investeringene» og «informasjon». Totalkostnaden på prosjektet var opplyst fra FilmCamp AS å 

være kr 6 650 000. 

 

Hele det bevilgede beløp er utbetalt til FilmCamp AS. Troms fylkeskommune v/Næringsetaten har 

sendt revisor dokumentasjonen som fylkeskommunen har lagt til grunn for utbetalinger. I utklipp 

10 nedenfor er FilmCamp AS sitt prosjektregnskap. 

 
Utklipp 10. Prosjektregnskap vedr. tilsagn TFK 2013-250 

 
 

FilmCamp AS sin revisor har konkludert med at prosjektregnskapet i det alt vesentlige er utarbeidet 

i samsvar med kravene i tilskudd 3.1.2014 fra Troms fylkeskommune. 

 

I 2014 tildelte fylkesrådet kr 25 millioner over RDA-ordningen. Fylkesrådet vedtok 16.12.2014, 

under sak 259/14, å innvilge kr 25 millioner til FilmCamp AS og til selskapets prosjekt 

«Samproduksjonsmidler». Prosjektets støtteintensitet er begrunnet i at tiltaket vurderes som svært 

aktivitetsgenererende, samt at tiltaket vil kunne ha stor utløsende effekt overfor investeringer i 

regionen innenfor filmbransjen og andre tilstøtende næringer. FilmCamp AS opplyste i søknaden at 

prosjektperioden gjaldt fra 1.1.2015 til 31.12.2016. Ifølge FilmCamp AS sin kostnadsplan var 
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totalkostnaden kr 27 140 000, hvorav kr 10 millioner var planlagt investert i film i 2015 og kr 15 

mill i 2016. 

 

Prosjektperioden er således i skrivende stund ikke avsluttet.  

 

Dokumentasjon fra Troms fylkeskommune v/Næringsetaten viser at FilmCamp AS i oktober 2015 

anmodet fylkeskommunen om utbetaling på kr 12 750 000. Vedlagt anmodningen var kontraktene 

som FilmCamp AS hadde signert med ulike produsenter. Avtalene inneholder informasjon om blant 

annet FilmCamp AS sin investering i prosjektene.  

 

4.4.4 Oppsummering og revisors kommentar 

FilmCamp AS brukte statstilskudd og regionale matchingsmidler i denne omtalte perioden til 

investering i filmer.  

 

Revisor oppfatter at det for denne perioden ikke har vært stilt spørsmål ved om FilmCamp AS sin 

bruk av offentlige midler har vært i henhold til vilkår i tilsagnsbrev. Tilsagnsbrevene inneholder 

uttrykkelig informasjon om at statstilskudd og regionale matchingsmidler skal tildeles uavhengige 

produksjonsselskap. Rapporteringene fra FilmCamp AS tyder på at utviklingsvirksomheten til 

selskapet ikke har vært finansiert ved bruk av statstilskudd og regionale matchingsmidler. Troms 

fylkeskommunes bevilgning av grunnfinansiering i denne perioden indikerer at også Troms 

fylkeskommune innordnet seg etter Kulturdepartementets signaler om at utviklingsvirksomhet 

måtte finansieres av egne driftsmidler.   
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5 FILMCAMP AS FRA OG MED 2016 

Statens tilskudd til regionale filmsatsinger var, som nevnt tidligere, en prøveordning. 

Prøveordningen skulle evalueres etter fire år. En evaluering av prøveordningen med tilskudd til 

regionale filmfond (2011) og en utredning av økonomien og pengestrømmene i filmbransjen (2014) 

anbefalte at ressursene konsentreres mer enn tidligere. På bakgrunn av evalueringen og utredningen 

anbefalte Kulturdepartementet i den siste filmmeldingen – Stortingsmeldingen «En framtidsrettet 

filmpolitikk»68 - at prøveordningen avvikles og at det innføres en ny ordning med statlig tilskudd til 

to til tre konsoliderte filmfondsvirksomheter. Det ble videre foreslått at regionale fond kun tildeles 

midler fra den nye ordningen dersom de har konsolidert seg med andre fond. Formålet med den nye 

tilskuddsordningen bør ifølge departementet være å stimulere til mer privat og regional kapital til 

norsk film, og å skape regionale kraftsentre og stimulere til levedyktige regionale filmmiljøer og 

skape regionale filmmiljøer med tilstrekkelig tyngde til å tilrettelegge for filminnspillinger i 

regionen, gjerne med finansiering via en eventuell incentivordning. Departementet legger også til 

grunn at konsolidering av de regionale fondene i tillegg vil bidra til å profesjonalisere 

tilskuddsbehandlingen i fondene. Ordningen ble iverksatt fra og med 2016. 

 

Troms fylkeskommune har som følge av signalene fra departementet, om blant annet konsolidering 

av filmfond, valgt å tre inn som eier i Filmfond Nord AS, som ble opprettet av Nordland 

fylkeskommune i 2012 og hvor Finnmark fylkeskommune ble medeier i 2013. Troms 

fylkeskommune ble medeier i 2016. 

 

De statlige tilskudd og de regionale matchingsmidlene vil fra og med 2016 utbetales til, og skal 

forvaltes av Filmfond Nord AS. Det vil med andre ord si at fra og med 2016 er ikke statstilskudd og 

regionale matchingsmidler finansieringskilder for FilmCamp AS.  

 

Fra og med 2016 skal altså FilmCamp AS ikke forvalte disse midlene som vi har beskrevet i denne 

rapporten. FilmCamp AS har fortsatt RDA-midler tilgjengelig for sin virksomhet, og de kan fortsatt 

søke om slike midler.  

 

  

                                                 
68 Meld. St. 30 (2014-2015) 



KomRev NORD IKS FilmCamp AS 

 

Side: 59 

 

 

6 OPPSUMMERING  

I kapittel 2 beskrev vi FilmCamp AS sin virksomhet. Redegjørelsen bygger på FilmCamp AS sine 

egne beskrivelser i søknader til Troms fylkeskommune om midler, selskapsdokumentasjon, 

årsrapporter, saksfremlegg og vedtak i Troms fylkeskommune samt på muntlige opplysninger fra 

administrerende direktør Kjetil Jensberg. 

 

FilmCamp AS er et ressurs- og produksjonssenter for film- og TV-produksjon, og det er bygget opp 

etter inspirasjon fra tre konkrete regionale filmsatsinger i Sverige.  

 

Etter oppdrag fra sine eiere skal FilmCamp AS bidra til å øke filmproduksjonen i regionen, og skal 

også fremme regional kultur- og næringsutvikling i tilstøtende bransjer og virksomheter. Dette skal 

skje gjennom arbeid ved de fem virksomhetsområdene til selskapet: infrastruktur, fond, locations, 

nettverk og kompetanse.  

 

Når det gjelder FilmCamp AS sin medfinansiering til film- og TV-produksjoner er FilmCamp AS 

sitt bidrag en investering. Det vil si at midler fra FilmCamp AS sitt filmproduksjonsfond investeres 

i prosjekter som FilmCamp AS har vurdert vil gi avkastning. FilmCamp AS stiller vilkår til 

produsentene, blant annet at innspillingen må skje ved FilmCamp og at tilstøtende næringer får 

oppdrag som følge av produksjonen. FilmCamp AS sine midler er toppfinansiering, som vil si at 

produsentene må ha midler også fra andre kilder.  

 

Midler fra RDA-ordningen har bidratt til oppbyggingen av filmproduksjonsfondet.  

 

FilmCamp AS er altså et sentralt virkemiddel for regionens satsing på filmområdet. FilmCamp AS 

har også vært en del av Regjeringens satsing på filmområdet.  

 

I kapitlene 3 til 5 beskrev vi Tromsø fylkeskommune og Kulturdepartementet sine bevilgninger av 

midler til FilmCamp AS i perioden 2005 til og med 2015. Kulturdepartementet sine bevilgninger – 

statstilskudd til FilmCamp AS – ble omtalt i rapporten fordi kritikken fra Skoglund, og diskusjonen 

mellom Skoglund og FilmCamp AS, handler først og fremst om tilsagnsbrevene fra 

Kulturdepartementet. Statstilskuddene ble også omtalt fordi de regionale matchingsmidlene – 

bevilget fra Troms fylkeskommune – er en konsekvens av statstilskuddene. Øvrige midler til 

FilmCamp AS fra Troms fylkeskommune er de nevnte RDA-midlene og også strategi- og 

utviklingsmidler og grunnfinansiering.  

 

I Skoglund sine henvendelser om FilmCamp AS fremholder han at fondsmidler er brukt i strid med 

forutsetninger og regler i tilsagnsbrev. Ifølge Skoglund skulle både statstilskudd og regionale 

matchingsmidler tildeles/videredistribueres til uavhengige produksjonsselskaper. 

 

Kapittel 4 er delt inn i flere tidsperioder fordi vi fant at FilmCamp AS sin praksis med hensyn til 

bruk av statstilskudd og regionale matchingsmidler har endret seg. FilmCamp AS har redegjort for 

at statstilskudd og regionale matchingsmidler i perioden 2007 til og med 2011 ikke i sin helhet ble 

tildelt/videredistribuert til uavhengige produksjonsselskaper. FilmCamp AS brukte deler av midlene 

i disse årene til såkalt utviklingsvirksomhet. Det vil si aktiviteter som FilmCamp AS selv utførte. 

Regionale midler kunne etter det revisor kunne se i tilsagnsbrev fra Troms fylkeskommune benyttes 

til dette. Når det gjelder statstilskuddene foreligger det en avgjørelse fra Kulturdepartementet om 

utviklingsvirksomhet kunne finansieres av statstilskuddene. Kulturdepartementet undersøkte 

FilmCamp AS sin bruk av statstilskudd i perioden 2008-2011, og fant at utviklingsvirksomheten 

finansiert med statstilskuddet for 2011 ikke var i henhold til vilkår i tilsagnsbrevet. 
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Kulturdepartementet uttalte seg ikke om de øvrige årene som inngikk i undersøkelsen. I kapittel 

4.2.3 redegjorde vi nærmere for utdrag av Kulturdepartementets tilsagnsbrev for 2009 og 2010. Etter 

vår oppfatning gir tilsagnsbrevene rom for ulike forståelser. FilmCamp AS sin forståelse fremgikk 

av rapporteringene til Kulturdepartementet. Disse rapporteringene avstedkom ingen sanksjon eller 

korrigering av FilmCamp sin praksis fra departementets side. 

 

I Kulturdepartementet sitt tilsagnsbrev for 2012 framkommer det at statstilskudd og regionale 

matchingsmidler skal gå til uavhengige produsenter. Det vil si at det fra og med 2012 er det ikke 

rom for å tolke vilkårene i tilsagnsbrevene dithen at statstilskuddene skal kunne benyttes av 

FilmCamp AS for finansiering av utviklingsvirksomhet. Med Kulturdepartementets tilsagnsbrev i 

2012 ble det også bestemt at Troms fylkeskommunes midler måtte gå til uavhengige produsenter.  

 

I rapporteringene fra FilmCamp AS til Kulturdepartementet etter dette framkommer det at 

statstilskudd og regionale matchingsmidler har gått til uavhengige produsenter.  

 

Troms fylkeskommune har fra og med 2013 bevilget såkalt grunnfinansiering for at FilmCamp AS 

skal kunne fortsette den delen av virksomheten som omhandler utvikling.  

 

Fra og med 2016 har ikke FilmCamp AS fått statstilskudd og regionale matchingsmidler. FilmCamp 

AS har fortsatt RDA-midler tilgjengelig.  

 

 

Revisors kartlegging viser at FilmCamp i den perioden Skoglunds kritikk gjelder har vært åpne i 

søknader og rapporter vedrørende statstilskuddene om hvordan selskapet ønsket å benytte og faktisk 

benyttet disse midlene. Revisor er av den oppfatning at vilkårene for bruken av statstilskuddene og 

de regionale matchingsmidlene ikke var entydig avklarte i perioden 2008-2011. FilmCamp sin 

rapporterte bruk av midlene ikke ble sanksjonert av Kulturdepartementet før i 2012. Revisor finner 

på bakgrunn av sin kartlegging – innenfor denne avgrensning – ikke grunnlag for å rette vesentlig 

kritikk mot FilmCamp AS sin bruk av offentlige midler i perioden kartleggingen gjelder.   
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7 HØRING 

FilmCamp AS har blitt gitt anledning til å avgi et formelt høringssvar til denne rapporten. Vi har 

mottatt tilbakemelding pr. epost fra administrerende direktør og styreleder. De slutter seg begge til 

revisors framstilling og har med henvisning til dette uttrykkelig avstått fra å avgi et formelt 

høringssvar. 
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perioden 2005-2015, jf. vedlegg 9.5 

 

Tilsagnsbrev fra Kulturdepartementet og NFI til FilmCamp AS om «statstilskudd» i perioden 

2005-2015, jf. vedlegg 9.6 

 

Søknader fra FilmCamp AS til Kulturdepartementet om «statstilskudd» i perioden 2005-2015, jf. 

vedlegg 9.7 

 

Korrespondanse mellom involverte aktører, jf. vedlegg 9.1 
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9 VEDLEGG 

9.1 Oversikt korrespondanse og avgjørelser knyttet til bruk av midler 

I tabellen nedenfor er en oversikt over korrespondanse som belyser aktiviteten med hensyn til kritikk 

av/bekymringer om FilmCamp. 
 

Tabell 1. Korrespondanse som belyser «uenigheter» omkring bruk av midler 

Dato Avsender Mottaker Tittel/tema 

15.6.12 FilmCamp AS Kultur-

departementet 

«Anvendelse av fondsmidler Redegjørelse fra 

FilmCamp AS» 

29.10.12 Troms 

fylkeskommune 

v/Kulturetaten 

Kultur-

departementet 

Oppfølging etter møte med Troms 

fylkeskommune om FilmCamp 

29.11.12 Kultur-

departementet 

FilmCamp AS Anvendelse av fondsmidler 2011 – krav om 

tilbakebetaling av deler av tilskudd. 

29.10.13 Knut Skoglund Økokrim Tromsø Bekymringsmelding om FilmCamp AS 

19.11.13 Troms 

politidistrikt 

Kultur-

departementet 

FilmCamp AS – bekymringsmelding. Anmodning 

om at Kulturdepartementet vurderer innholdet i 

meldingen med vedlegg. Forespørsel om 

Kulturdepartementets syn på om det foreligger 

mulige straffbare forhold i saken. 

16.12.13 Kultur-

departementet  

FilmCamp AS Vedrørende FilmCamp, forespørsel om 

FilmCamps kommentarer til påstandene i 

bekymringsmelding 29.10.2013 

26.2.14 Knut Skoglund Kultur-

departementet 

Tilsvar til brev fra FilmCamp 20.1.2014 

30.4.14 Kultur-

departementet 

Økokrim «FilmCamp AS – bekymringsmelding». Ikke 

grunnlag for videre undersøkelser i saken. 

10.7.14 Troms og 

Finnmark Stats-

advokatembeter 

Troms politidistrikt Påtegningsark  

FilmCamp AS – Klage over 

henleggelsesbeslutning. Statsadvokaten finner 

ikke grunn til å omgjøre politiets 

henleggelsesbeslutning. 
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9.2 Retningslinjer og regelverk for FilmCamp AS Innsats i audiovisuelle produksjoner 
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9.3 Om finansiering av film 

I Ideas2evidence sin rapport 7/2014 «Åpen framtid – en utredning av økonomien og 

pengestrømmene i filmbransjen», gjennomført på oppdrag fra Kulturdepartementet, er blant annet 

finansieringsmodeller og pengestrømmer beskrevet. For denne undersøkelsen er det av betydning å 

forstå hvordan filmproduksjon finansieres og hva som er FilmCamp AS sin rolle i den forbindelse. 

 

Produksjonsselskapene er avhengige av å involvere andre aktører som har vilje og mulighet til å 

bidra. Og fordi nesten all filmproduksjon i utgangspunktet ikke er forretningsmessig lønnsom, må 

en betydelig del av disse midlene komme i form av tilskudd fra offentlige aktører. Viktigst blant 

disse er de statlige tilskuddsordningene som forvaltes av NFI, men også de regionale filmsentrene 

og andre offentlige og halvoffentlige aktører og tilskuddsordninger hører med i dette bildet. I tillegg 

finnes det flere overnasjonale tilskuddsordninger som kan gi bidrag, blant annet Eurimages, EUs 

Mediaprogram og Nordisk Film- og TV-fond. Alle disse tilskuddene, med et visst unntak for de 

overnasjonale, kan betraktes som støtte. Det skal ikke betales tilbake selv om filmen går med 

overskudd. I filmfinansieringsterminologi benevnes dette gjerne som «myke midler».69 

 

Resten av midlene som skal til for å produsere filmen må produsenten skaffe fra private aktører. 

Når det gjelder kinofilm spiller den såkalte minimumsgarantien (MG) fra distributøren en sentral 

rolle. MG-en kan betraktes som en forskuttering av markedsinntektene basert på forventninger om 

et bestemt salg, først og fremst i det norske kinomarkedet, men ofte også i andre markeder. Her er 

det distributøren som tar risikoen ved å garantere for at filmen vil nå de avtalte salgsmålene. I tillegg 

vil det ofte også forhåndsselges visningsretter til filmen i ulike TV-kanaler eller andre spesifiserte 

markeder. Disse forhåndssalgene kan ligge i MG-en, men er like ofte basert på avtaler mellom 

produsent og TV-kanal. MG-en gir midler til dekning av produksjonskostnader før filmen begynner 

å tjene penger.  

 

Distributøren vil, i tillegg til MG-en, ofte også gå inn med investeringskapital i filmen. De er da å 

betrakte som en privat investor som tar eierrettigheter i filmen og de inntektene som filmen 

genererer. I den grad det er mulig, vil produsenten ofte også prøve å selge eierrettigheter til andre 

private investorer selv om det per i dag ikke finnes så mange slike i Norge. De regionale filmfondene 

spiller her en sentral rolle. Selv om praksisen varierer, opererer de regionale fondene på samme 

måte som en privat investor som plasserer midler i en filmproduksjon i bytte mot en eierandel i 

filmens inntektsstrøm. Samtidig stiller disse fondene som regel også krav om at deler av 

produksjonsbudsjettet må legges igjen i den regionen som fondet har sitt utspring i.  

 

Til sist vil også produsenten selv sikre seg en eierandel i filmen. Produsentens bidrag er som regel 

ikke en pengeplassering, men handler i stedet om kreditt på hele eller deler av produksjonsselskapets 

arbeids- og utstyrsinnsats, samt administrasjonskostnader. I stedet for å plassere penger i 

produksjonen, utsetter med andre ord produsenten sin egen betaling i påvente av at filmen skal 

begynne å tjene penger. I underfinansierte produksjoner hender det også at samarbeidspartnere og 

filmarbeidere blir bedt om å yte slike arbeidskreditter. Det er heller ikke uvanlig at produsenten tar 

opp kortsiktige lån for å håndtere likviditeten i produksjonsperioden. Dette fordi pengene fra de 

fleste bidragsyterne, inkludert NFI, blir utbetalt i rater basert på nærmere spesifiserte milepæler. 

Som oftest gir ikke slik lån en eierandel i filmen, men blir gitt med pant i produsentens del av 

inntektsstrømmen. I noen tilfeller kan slike lån ha mer til felles med en investering hvor pengene 

skal tilbakebetales fra filmens inntekter med høy prioritet og en spesifisert rente. Alle investeringer 

som gir eierrettigheter i filmens inntektsstrøm, kalles vanligvis «harde penger». De skal betales 

tilbake og reduserer dermed produsentens egen eierandel og inntekter fra filmen. 

                                                 
69 Jf. rapporten s. 80 



KomRev NORD IKS FilmCamp AS 

 

Side: 70 

 

 

 
Figur 5. Enkel oversikt over en films viktigste finansieringskilder. 

 
Kilde: Ideas2evidence rapport 7/2014 «Åpen framtid – en utredning av økonomien og pengestrømmene i 

filmbransjen» s. 81 
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9.4 Tildelinger RDA-midler 

I tabellen nedenfor er utdrag fra Troms fylkeskommunes brev til FilmCamp AS om bevilgning av 

RDA-midler.  

 
Tabell 2. Utdrag fra brev fra Troms fylkeskommune til FilmCamp AS om bevilgning av RDA-midler 

Tilsagnsnr/

saksnr 

Formål med bevilgningen Beløp 

DA 55/05 Bevilgningen skal bidra til at den foreliggende intensjonsavtalen om 

filmproduksjon realiseres ved FilmCamp. Avtalen mellom FilmCamp AS og 

Rubicon TV AS ligger til grunn for tilskuddet jf. pkt. 2 i programstyrets 

vedtak. Midlene skal benyttes til finansiering av «Kautokeinoopprøret» i 

henhold til inngått avtale datert 8.3.2006. 

 

4 000 000 

DA 25/06 Vedtak om tilskudd til prosjektet «FilmCamp – etablering av 

filmproduksjonsfond». Midlene innvilges under forutsetning at det opprettes 

et fond som skal disponere midlene. Fondet skal være juridisk adskilt fra 

FilmCamp AS og dets øvrig virksomhet. Retningslinjene for bruk av 

midlene i fondet skal samordnes med den notifiserte ordningen i regi av 

Norsk Filmfond 

11 000 000 

DA 84/06 Programstyret for næringsrettede utviklingsmidler innvilger inntil 5 millioner 

kroner til samproduksjonsmidler. Midlene innvilges under forutsetning av at 

det opprettes et fond som skal disponere midlene. Fondet skal være juridisk 

adskilt fra FilmCamp AS og dets øvrig virksomhet. 

 

PROSJEKTMÅL 

Utvikle film som næring gjennom å delta i samfinansiering av spillefilmer og 

TV-produksjoner. Målet med en produksjonsordning i FilmCamp AS er å 

etablere en regional toppfinansiering for spillefilmer og TV-produksjon. 
 

PROSJEKTETS HOVEDAKTIVITETER 

Prosjektet baseres på å etablere et filmfond (samproduksjonsfond) på ca 30. 

mill kr. gjennom FilmCamp AS for samproduksjon og deltakelse i nasjonale 

og internasjonale film- og TV-produksjon i regionen. 

5 000 000 

DA 26/07 Programstyret for de næringsrettede utviklingsmidlene i Troms har besluttet 

å gi FilmCamp AS tilsagn om tilskudd på inntil kr. 1.000.000 til prosjektet” 

Samproduksjonsmidler”.  

 

Programstyret innvilger 1 mill kr. Dersom departementet innvilger 4 mill kr 

vil dette utløse en tilleggsbevilgning på inntil 4 mill kr gjennom RDA. 

 

PROSJEKTMÅL 

Å etablere film- og TV-produksjon som kulturindustri og næringsvei i Nord- 

Norge. 

 

PROSJEKTETS HOVEDAKTIVITETER 

- regionale og bransjeutviklende tiltak, jf. Strategiplanen 

- utvikle filmfaglige kompetansen og infrastrukturen i og rundt FC- Prosjekter 

innenfor film 

1 000 000 (+ 

4 000 000) 

Fylkesrådet 

56/10 

Restmidlene fra tilsagn DA 26/07, 3 mill kr, overføres til FilmCamp 

Samproduksjon AS. Det forutsettes at midlene benyttes i tråd med 

«Retningslinjene og regelverk for FilmCamp AS- Innsats i film- og tv-

produksjoner» 

3 000 000 

Fylkesrådet 

273/13 

Fylkesrådet innvilger søknaden fra FilmCamp AS og prosjektet 

«Samproduksjonsmidler». Det anbefales å støtte prosjektet med inntil 5 

millioner kroner innenfor rammen av regionale prosjekter, kap. 661.61. 

 

PROSJEKTMÅL 

5 000 000 



KomRev NORD IKS FilmCamp AS 

 

Side: 72 

 

 

Ved å kunne bidra med finansiering av prosjekter, er målet at flere spillefilm- 

og tv-serieproduksjoner skal legges til FilmCamp og/eller regionen. Gjennom 

dette vil man sikre driftsgrunnlaget, videreføre og utvikle infrastrukturen på 

FilmCamp, og samtidig gi nødvendig mulighet for videre vekst og utvikling 

for regionalt kultur- og næringsliv som retter seg mot filmbransjen. Gjennom 

større kontinuitet og aktivitet øker kompetansen på spillefilmnivå både internt 

i FilmCamp og i regionen. Samspillet og nettverksbygging med den nasjonale 

og internasjonale bransjen vil fortsette å øke. Dette gjør at FilmCamp, 

sammen med regionale produsenter og leverandører står sterkere i den globale 

konkurransen.  

 

AKTIVITETER 

 Innsalg og markedsføring 

 Forhandlinger og kontraktsinngåelser 

 Oppfølging av investeringene  

 Informasjon 

Fylkesrådet 

259/14 

Fylkesrådet innvilger inntil kroner 25 000 000 til FilmCamp AS og deres 

prosjekt Samproduksjonsmidler. Midlene tas fra kap 551 post 61 og 

budsjettområdet Regionale prosjekter. 

 

Prosjektets støtteintensitet begrunnes i at tiltaket vurderes som svært 

aktivitetsgenererende, samt at tiltaket vi kunne ha stor utløsende effekt 

overfor investeringer i regionen innenfor filmbransjen og andre tilstøtende 

næringer. 

 

PROSJEKTMÅL 

Ved å kunne bidra med finansiering av prosjekter, er målet at flere spillefilm- 

og TV-serieproduksjoner blir lagt til FilmCamp og/eller regionen. Målet er at 

minimum 5 større audiovisuelle produksjoner legges til FilmCamp og 

regionen hvert år. Gjennom dette vil man sikre driftsgrunnlaget, videreføre og 

utvikle infrastrukturen på FilmCamp, og samtidig gi nødvendig mulighet for 

videre vekst og utvikling for regionalt kultur- og næringsliv som retter seg 

mot filmbransjen. 

 

Samproduksjonsmidlene sikrer større kontinuitet og aktivitet og øker 

kompetansen på spillefilmnivå både intern i FilmCamp og i regionen. Dette 

bidrar til at samspill og nettverksbygging med den nasjonale og internasjonale 

bransjen vil fortsette å øke, noe som igjen øker muligheten for at nye 

produksjoner legges til regionen. Dette gjør at FilmCamp, sammen med 

regionale produsenter og leverandører, står sterkere i den globale 

konkurransen. 

 

AKTIVITETER: 

 Innsalg og markedsføring: Dette innebærer blant annet at 

manusgjennomgang, møter med produsenter, deltakelse på 

filmfestivaler, markeder etc., locations-scouting i regionen, utvikle 

og forbedre trykket materiale, oppdatering av internettsider, aktiv 

bruk av sosiale medier, samarbeid med bl.a. reiselivsaktører m.m 

 Forhandlinger om investeringer: Juridisk og økonomisk 

gjennomgang av utforming av kontrakter der FilmCamps «krav» og 

betingelser ligger til grunn 

 Kontraktsinngåelse 

 Oppfølging av investeringene: Oppfølging av den enkelte produsent 

i forhold til de forutsetningene det er enighet om 

 Rapportering 

 

RESULTATER OG EFFEKT 

25 000 000 



KomRev NORD IKS FilmCamp AS 

 

Side: 73 

 

 

Ved hjelp av samproduksjonsmidlene er det mål om at det legges minimum 

fem større spillefilmproduksjoner og/eller TV-serieproduksjoner pr år til 

FilmCamp og/eller regionen.  

Kilde: Tilsagnsbrev fra Troms fylkeskommune til FilmCamp AS  
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9.5 Søknader fra FilmCamp AS til Kulturdepartementet i perioden 2005 til 2015 

FilmCamp AS søkte fra sitt første år om midler fra Kulturdepartementet. Departementet avslo de to 

første søknadene. I tabellen nedenfor er en oversikt over søknadene fra FilmCamp AS om statlige 

midler. Fra og med 2008 bevilget departementet kr 2,5 millioner til regionale filmfond, jf. 

prøveordningen i «Veiviseren. For det norske filmløftet». FilmCamp AS søkte likevel om mer enn 

dette beløpet. Ifølge administrerende direktør var søknadsbeløpet politisk begrunnet. Regionen – 

Troms fylkeskommune – hadde hele tiden «lagt mer penger på bordet» enn det staten gjorde. Ifølge 

administrerende direktør ble søknadsbeløpene «avtalt/samkjørt» med byråkratene og politikerne i 

fylkeskommunen. 

 

I kolonnen til venstre er dato for søknad fra FilmCamp, deretter presenterer vi tittelen på søknaden 

og utdrag av søknaden som inneholder informasjon om hva FilmCamp AS søkte om midler til. Vi 

har videre oppgitt beløpet FilmCamp AS søkte staten om. I kolonnen helt til høyre inngår 

opplysninger om departementet innvilget søknaden og med hvilket beløp. For søknader det ikke 

inngår opplysninger i kolonnen «innvilget», betyr det at departementet avslo søknaden. 

 
Tabell 3. Opplysninger om søknader fra FilmCamp AS til Kulturdepartementet 

Søknads-

dato 

Søknad gjelder Omsøkt 

beløp 

Innvilget 

beløp Tekst fra søknad 

    
14.7.05 Søknad om støtte til regional filmutvikling ved 

FilmCamp AS 
Kr 4 mill  

Omsøkt støtte fra KKD motsvarer en regional bevilgning 

på kr 4 mill fra RDA-midlene, som er øremerket 

FilmCamps filmfond. Den «matchende» støtten ønsker 

FilmCamp AS å øremerke nødvendige regionale 

prosjekt- og bransjeutviklende tiltak, og til å utvikle den 

filmfaglige kompetansen og infrastrukturen i og rundt 

FilmCamp i etableringsfasen i 2005-2007. 

2006 Søknad om støtte til regional filmutvikling ved 

FilmCamp AS for 2007 
Kr 6 mill  

Det omsøkte beløpet fra KKD tilsvarer ikke den 

regionale satsingen som nå utgjør ca 18,5 mill. kr. 

gjennom RDA-midler, regionale utviklingsmidler, 

kommunale midler og støtte fra Sparebank1, men den 

statlige støtten vil være et viktig signal og bidrag for 

videre regional innsats og mulighet for å utvikle 

FilmCamp i tråd med vedtatte mål. En «matchende» 

statlige støtte på 6 mill kr. fra Kultur- og 

kirkedepartementet, ønsker FilmCamp å øremerke til 

nødvendige regionale prosjekt- og bransjeutviklende 

tiltak, og til å utvikle den filmfaglige kompetansen og 

infrastrukturen i og rundt FilmCamp i etableringsfasen 

2006-2007. 

1.6.08 Søknad om infrastrukturmidler Kr 2,3 mill  
FilmCamps fasiliteter må forbedres og videreutvikles. 

Omsøkt støtte skal blant annet gå til investering og 

oppgradering av anlegget. FilmCamp ønsker å styrke 

sin rolle og oppgave som en viktig fasilitator og 

utviklingsaktør – for regional og nasjonal filmbransje, 

og i forhold til en sterkere integrering av norsk film i 

internasjonale filmproduksjoner og filmmarkeder.  
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1.3.07 Søknad om statlig støtte til FilmCamp AS 2008 Kr 10 mill Kr 2,5 mill 
Støtten ønsker FilmCamp å øremerke til regional 

spillefilm- og TV-dramaproduksjon (inkl. en mindre 

andel til deltagelse i internasjonale produksjoner), og til 

regionale prosjekt- og bransjeutviklende tiltak, samt til å 

utvikle den filmfaglige kompetansen og infrastrukturen i 

og rundt FilmCamp. 

 

Den statlige støtten, og tilsvarende regional støtte, 

ønsker vi å øremerke til utvikling og produksjon av 

spillefilm/TV-drama (ihht FilmCamps vedtekter og det 

profesjonelle bransjenivået FilmCamp jobber på). En 

samlet bevilgning på 20 mill kr for 2008 vil avløse 

«engangsbevilgningen» fra det regionale RDA-fondet (i 

dag ca 10 mill kr), og sikre at FilmCamp får etablert et 

regionalt filmfond i tråd med regionens ønske og 

Einarsson-utvalgets innstilling vedr. regional 

filmsatsing/filmfond. Støtten fra RDA- ble gitt til et 

«næringsrettet filmfond» pga. den dokumentert 

næringsmessige bransjebyggingen og 

overrislingseffekten som film- og TV-produksjon gir.  

FilmCamps «Retningslinjer og regelverk for FilmCamps 

innsats i film- og TV-produksjoner» vil bli revidert i 

henhold til de nye overordnede retningslinjene for den 

regionale og nasjonale filmpolitikken. Her må det 

imidlertid sikres at det er sammenheng mellom det 

statlige og regionale systemet og virkemidlene på ulike 

nivåer og steder. 

 

En «matchende» støtte på 10 mill kr fra Kultur- og 

kirkedepartementet og 10 mill kr fra regionen (1:1), 

ønsker FilmCamp å øremerke til regional spillefilm- og 

TV-dramaproduksjon (inkl, en mindre andel til 

deltakelse i internasjonale produksjoner), og til 

regionale prosjekt- og bransjeutviklende tiltak, samt til å 

utvikle den filmfaglige kompetansen og infrastrukturen i 

og rundt FilmCamp». 

5.2.08 Søknad om infrastrukturmidler Kr  

2 265 000 

 
Investeringsbehovet gjelder både for 

1) Å oppgradere studio og bedre øvrig arbeids- og 

oppholdsfasiliteter i FilmCamp i forbindelse 

med filmproduksjoner, og 

2) Å legge grunnlag for at FilmCamp skal kunne 

være en aktør innen bransjeutvikling (kurser, 

workshops) og en tung og viktig samarbeidspart 

for regionale og nasjonale 

utdanningsinstitusjoner som ønsker å legge 

deler av undervisningen til FilmCamp, i 

nærkontakt med de produksjonene og den 

kompetansen som virker og samles her.  

1.6.08 Søknad om statlig støtte til FilmCamp AS for 2009 Kr 10 mill Kr 2,5 mill 
Midlene i FilmCamps filmfond benyttes til spillefilm- og 

TV-dramaproduksjon (inkl. deltakelse i internasjonale 

coproduksjoner) som innspilles i regionen og til 
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regionale prosjekt- og bransjeutviklende tiltak, samt til å 

utvikle den filmfaglige kompetansen på spillefilmnivå i 

regionen. Når det gjelder statlig medfinansiering i 

infrastrukturrettede tiltak, se egen søknad. 

 

FilmCamp AS søker med dette om 10 mill kr i støtte fra 

Kultur- og kirkedepartementet til sin aktivitet for 2009. 

31.3.09 Søknad om statlig støtte til FilmCamp AS for 2010 Kr 10 mill Kr 2,5 mill 
Midlene i FilmCamps filmfond benyttes til spillefilm- og 

TV-dramaproduksjon (inkl. deltakelse i internasjonale 

coproduksjoner) som innspilles i regionen og til 

regionale prosjekt- og bransjeutviklende tiltak, samt til å 

utvikle den filmfaglige kompetansen på spillefilmnivå i 

regionen. Når det gjelder statlig medfinansiering i 

infrastrukturrettede tiltak, se egen søknad. 

 

FilmCamp As søker med dette om 10 mill kr i støtte fra 

Kultur- og kirkedepartementet til sin aktivitet for 2010. 

31.3.09 Søknad om infrastrukturmidler Kr 2,8 mill  
Det vil i løpet av 2009 bli satt i verk et utredningsarbeid 

for å se på framtidig bruk, og dermed investeringsbehov 

på lang sikt, spesielt knyttet opp mot studiodelen. Denne 

omsøkte støtten skal blant annet gå til helt nødvendig 

investering og oppgradering av anlegget på kort sikt, 

men vil selvsagt inngå som en del av den langsiktige 

planen. FilmCamp ønsker å styrke sin rolle og oppgave 

som en viktig fasilitator og utviklingsaktør – for regional 

og nasjonal bransje, og i forhold til en sterkere 

integrering av norsk film i internasjonale 

filmproduksjoner og filmmarkeder.  

6.4.10 Søknad om statlig støtte til FilmCamp AS for 2011 Kr 10 mill Kr 2,5 mill 
Midlene i FilmCamps filmfond benyttes til spillefilm- og 

TV-dramaproduksjon. Midlene benyttes også til 

deltakelse i internasjonale co-produksjoner som 

innspilles i regionen. Det er da et krav om at det skal 

være en norsk, nordnorsk coprodusent. Videre benyttes 

noe til regionale prosjekt- og bransjeutviklende tiltak, 

samt til å utvikle den filmfaglige kompetansen på 

spillefilmnivå i regionen. 

 

FilmCamp AS søker med dette om 10 mill kr i støtte fra 

Kulturdepartementet til sin aktivitet for 2011. 

6.4.10 Søknad om infrastrukturmidler for 2010 Kr 2,5 mill  
Søker med dette om 2,5 mill for å investere i ny og 

utvikle eksisterende infrastruktur på FilmCamp  

1.4.11 Søknad om statlig støtte til FilmCamp AS for 2012 Kr 10 mill Kr 2,5 mill 
Midlene i FilmCamps filmfond benyttes til spillefilm- og 

TV-dramaproduksjon. Midlene benyttes også til 

deltakelse i internasjonale co-produksjoner som 

innspilles i regionen. Det er da et krav om at det skal 

være en norsk, nordnorsk coprodusent. Videre benyttes 

noe til regionale prosjekt- og bransjeutviklende tiltak, 

samt til å utvikle den filmfaglige kompetansen på 

spillefilmnivå i regionen. 
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FilmCamp AS søker med dette om 10 mill kr i støtte fra 

Kulturdepartementet til sin aktivitet for 2012. 

2.4.12 Søknad om statlig tilskudd til FilmCamp AS for 2013 Kr 4 mill Kr 2,5 mill 

(Ut-

betalingen 

var på kr 

1,6 mill 

pga. 

avkorting) 

Midlene i FilmCamps filmfond benyttes til spillefilm- og 

TV-dramaproduksjon. Midlene benyttes også til 

deltakelse i internasjonale co-produksjoner som 

innspilles i regionen. Det er da krav at det skal være en 

nordnorsk co-produsent. Videre benyttes noe til 

regionale prosjekt- og bransjeutviklende tiltak, samt til å 

utvikle den filmfaglige kompetansen på spillefilmnivå i 

regionen. Dette vurderes som helt nødvendig da det så 

langt i FilmCamps virksomhet ikke er kommet realistiske 

og gjennomførbare spillefilmprosjekter fra regionens 

produsenter. FilmCamps bransjeutviklende tiltak ser 

imidlertid nå ut til å gi resultater.  

 

FilmCamp AS søker med dette om 4 mill kr i støtte fra 

Kulturdepartementet for 2013 

26.3.13 

og 

24.5.13 

Søknad til statsbudsjettet 2014 og klargjøring av 

FilmCamps «Søknad til statsbudsjettet 2014» 
Kr 2,5 mill Kr 2,5 mill 

 
Denne søknaden er basert på de føringer som ble lagt i 

2012. 

 

Behovet for midler til å investere i 

spillefilmproduksjoner ser ut til å øke formidabelt de 

nærmeste årene. Finansiering av spillefilm og tv-serier 

er lange og omfattende prosesser. Produsentene er i 

økende grad avhengig av å søke mange ulike 

finansieringsmuligheter nasjonalt og internasjonalt, for 

å få fullfinansiering av prosjektene. Forutsigbarhet for 

produsentene, og hele bransjen, er avgjørende i denne 

sammenhengen. FilmCamp jobber derfor på ulike måter 

innafor de mulighetene som skapes både av offentlige 

midler, men også med privat kapital, for å sette sammen 

gode og attraktive finansieringsmuligheter som kan møte 

og bidra til økt filmproduksjon i regionen. I dette inngår 

også konkrete samarbeid med andre regionale norske 

filmfond om finansiering av spillefilmprosjekter.  

 

FilmCamps hovedmål vil som tidligere være å bidra til å 

realisere prosjekter innen spillefilm, tv-serier og 

samproduksjoner med utlandet. Prosjekter som skal 

styrke den regionale bransjen. FilmCamp vil fremdeles 

ha et hovedfokus på å bidra til å realisere flere 

lokalproduserte kinofilmer og tv-serier. Gjennom dette 

vil FilmCamp fortsette å bidra til at det skal være mulig 

å nå de vedtatte målene på filmområdet – både regionalt 

og nasjonalt. 

 

FilmCamp AS søker med dette statsbudsjettet 2014 om 

kr 2 500 000 til fondsvirksomheten. 
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Det omsøkte statstilskuddet for 2014, kr 2 500 000, er 

planlagt fordelt til følgende formål: 

Kr 300 000 til investering i utvikling av spillefilm/TV-

serier 

Kr 1 200 000 til produksjon av spillefilm 

Kr 1 000 000 til internasjonal co-produksjon av 

spillefilm  

1.4.14 Søknad til statsbudsjettet 2015 Kr 5 mill Kr 1,6 mill 
FilmCamps hovedmål vil som tidligere være å bidra til å 

realisere kommersielle prosjekter innen spillefilm, tv-

dramaproduksjon og samproduksjoner med utlandet. 

Prosjekter som skal styrke den regionale filmbransjen og 

øke mangfoldet. FilmCamp vil ha et spesielt fokus på å 

realisere kinofilmer og tv-drama med regionale 

produsenter og regional tilknytning. Gjennom dette vil 

FilmCamp fortsette å bidra til å nå de vedtatte målene 

på filmområdet – både regionalt og nasjonalt.  

 

FilmCamp AS søker Statsbudsjettet 2015 om kr 

5 000 000 til å nå de vedtatte målene på filmområdet – 

både regionalt og nasjonalt.  
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9.6 Tildelinger statstilskudd 

I tabellen nedenfor har vi inntatt sentrale opplysninger fra departementets (fra og med 2013: Norsk 

Filminstitutt) tilsagnsbrev til FilmCamp AS i perioden 2007 til og med 2015.  

 
Tabell 4. Utdrag av departementets tilsagnsbrev til FilmCamp AS: statstilskudd. 

Dato Vilkår Beløp 

9.2.07 Statstilskuddet til FilmCamp Målselv kan brukes til nødvendige regionale prosjekt- og 

bransjeutviklende tiltak, og til å utvikle den filmfaglige kompetansen og infrastrukturen i 

og rundt FilmCamp. Statstilskuddet kan også nyttes til prosjekter som faller innenfor 

regelverket for kort- og dokumentarfilmer, jf. forskrift om tilskudd til audiovisuelle 

produksjoner, særlig kapitlene 5 og 10. Vi presiserer også at de generelle bestemmelsene i 

forskriftene skal følges. Vi gjør videre spesielt oppmerksom på at FilmCamp Målselv ikke 

kan utbetale tilskudd etter kapitlene 2, 3 og 4 samt 6, 7 og 8. 

 

FilmCamp Målselvs vedtak om enkelttilskudd etter ovennevnte forskrift er å betrakte som 

enkeltvedtak etter forvaltningsloven, jf. § 1-7 første ledd i forskriften.  

 

Statstilskuddet skal ikke nyttes til drift av virksomheten. 

1 500 000 

3.10.07 Kirke- og kulturdepartementet tildeler med dette FilmCamp Målselv et ekstra statstilskudd 

for 2008 på kr 1 009 000. 

 

Det forutsettes at tilskuddet disponeres i samsvar med de formål og forutsetninger som er 

trukket opp i dette brevet. 

 

Statstilskuddet til FilmCamp Målselv skal bidra til å fremme målene på filmområdet.  

 

Statstilskuddet til FilmCamp Målselv for 2007 er øremerket fondsdelen av FilmCamp 

Målselv. 

 

Statstilskuddet skal ikke nyttes til drift av virksomheten. 

 

Ved tildelinger fra fondet skal Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner 

(Forskrift av 8.8.2007 nr 976) legges til grunn. FilmCamp Målselvs vedtak om 

enkelttilskudd etter denne forskriften er å betrakte som enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven, jf. § 1-7 første ledd i forskriften. 

1 009 000 

23.4.08 Tilskuddet er […] øremerket til fondsdelen av FilmCamps virksomhet. 

 

Statstilskuddet skal ikke nyttes til drift av virksomheten 

 

Ved tildelinger fra fondet skal Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner 

(Forskrift av 8.8.2007 nr 976) legges til grunn. FilmCamp Målselvs vedtak om 

enkelttilskudd etter denne forskriften er å betrakte som enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven, jf. § 1-7 første ledd i forskriften. 

2 500 000 

21.1.09 Kultur- og kirkedepartementet tildeler med dette FilmCamp et statstilskudd for 2009 på kr 

2 500 000 til FilmCamps fondsvirksomhet. 

 

Regionale filmfond som mottar statstilskudd over kap. 334 post 73 skal benytte de statlige 

tilskuddsmidlene til finansiering av audiovisuelle produksjoner (kortfilm, dokumentarfilm, 

tv-drama og samproduksjoner med utlandet, samt langfilmer som ikke mottar 

produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt). Midlene kan også nyttes til utvikling av dataspill. 

De statlige midlene kan ikke nyttes til støtte av langfilmer som får produksjonstilskudd fra 

Norsk filminstitutt.  

 

Statstilskudd kan ikke nyttes til drift av virksomheten. 

 

Ved tildelinger fra fondet skal Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner 

(Forskrift nr 1377 av 20. november 2003) legges til grunn. FilmCamps vedtak om 

enkelttilskudd etter denne forskriften er å betrakte som enkeltvedtak etter 

Forvaltningsloven, jf. § 1-7 første ledd i forskriften. Ny forskrift om tilskudd til 

2 500 000 
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audiovisuelle produksjoner er under utarbeidelse og vil ventelig tre i kraft medio 2009. 

Departementet vil komme tilbake til hvordan de regionale filmvirksomhetene skal forholde 

seg til det nye regelverket.  

 

Det er ikke tillatt å gi offentlige tilskudd til konkurransevridende tiltak. Dette følger av 

EØS-avtalens artikkel 61 (1) som lyder: […] 

3.3.10 Kulturdepartementet tildeler med dette FilmCamp – fondsvirksomheten et statstilskudd for 

2010 på kr 2 500 000. 

 

Regionale filmfond som mottar statstilskudd over kap. 334 post 73 skal benytte de statlige 

tilskuddsmidlene til finansiering av audiovisuelle produksjoner (kortfilm, dokumentarfilm, 

tv-drama og samproduksjoner med utlandet, samt langfilmer som ikke mottar 

produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt). Midlene kan også nyttes til utvikling av dataspill. 

De statlige midlene kan ikke nyttes til støtte av langfilmer som får produksjonstilskudd fra 

Norsk filminstitutt.  

 

Statstilskudd kan ikke nyttes til drift av virksomheten. 

 

Ved tildelinger fra fondet skal Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner 

(Forskrift nr. 1168 av 7. september 2009) legges til grunn, se særlig §§ 2-1 og 2-4 samt 

kapittel 3 i forskriften. FilmCamp – fondsvirksomhetens vedtak etter denne forskriften er å 

betrakte som enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, jf. kapitlene IV, V og VI i 

Forvaltningsloven.  

 

Det er ikke tillatt å gi offentlig tilskudd til konkurransevridende tiltak. Vi viser i denne 

sammenheng til utdypende omtale (inkludert vedlegg) i tilskuddsbrevene til de regionale 

filmfondene for 2009. 

2 500 000 

24.1.11 Regionale filmfond som mottar statstilskudd over kap. 334 post 73 skal benytte de statlige 

tilskuddsmidlene til finansiering av audiovisuelle produksjoner (kortfilm, dokumentarfilm, 

tv-drama og samproduksjoner med utlandet, samt langfilmer som ikke mottar 

produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt). Midlene kan også nyttes til utvikling av dataspill. 

 

Statstilskuddet skal ikke nyttes til drift av virksomheten. Det må derfor fremgå av 

dokumentasjonen på de regionale matchingsmidlene at disse ikke skal gå til drift, evt. at 

det gis tilstrekkelig tilskudd fra lokale/regionale bidragsytere til også å dekke driften.  

 

Ved tildelinger fra fondet skal Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner 

(Forskrift nr. 1168 av 7. september 2009) legges til grunn, se særlig §§ 2-1 og 2-4 samt 

kapittel 3 i forskriften. FilmCamp – fondsvirksomhetens vedtak etter denne forskriften er å 

betrakte som enkeltvedtak etter Forvaltningsloven, jf. kapitlene IV, V og VI i 

Forvaltningsloven.  

 

Det er ikke tillatt å gi offentlig tilskudd til konkurransevridende tiltak. Vi viser i denne 

sammenheng til utdypende omtale (inkludert vedlegg) i tilskuddsbrevene til de regionale 

filmfondene for 2009. 

2 500 000 

29.11.12 Kulturdepartementet tildeler med dette FilmCamp AS – fond – et statstilskudd for 2012 på 

2 500 000 kroner. 

 

Departementet presiserer at tilskuddsbrevet uttømmende regulerer hva tilskuddet kan 

anvendes til. Regionale filmfond som mottar statstilskudd over kap. 334 post 73 kan benytte 

de statlige tilskuddsmidlene til: 

 Utvikling av kinofilm og produksjon av kinofilm som ikke har mottatt 

produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt. Med kinofilm menes en audiovisuelle 

produksjon med visningstid på minimum 60 minutter som er produsert for visning 

på kino. 

 Samproduksjon av kinofilm med utenlandsk hovedprodusent og norsk 

minoritetsprodusent 

 Utvikling og produksjon av kortfilm. Med kortfilm menes en audiovisuell 

produksjon med visningstid på under 60 minutter produsert for visning på kino, 

fjernsyn e.l. 

2 500 000 



KomRev NORD IKS FilmCamp AS 

 

Side: 81 

 

 

 Samproduksjon av kinofilm med utenlandsk hovedprodusent og norsk 

minoritetsprodusent 

 Utvikling og produksjon av dokumentarfilm 

 Utvikling og produksjon av fjernsynsserier. Med fjernsynsserier menes en 

audiovisuell produksjon i flere deler produsert for visning på fjernsyn 

 Utvikling av interaktive produksjoner for barn og unge. Med interaktive 

produksjoner menes et dataspill eller en annen digital audiovisuell produksjon som 

forutsetter brukermedvirkning. 

 

Utviklingstilskudd kan dekke manuskriptutvikling, forundersøkelser, finansieringsarbeid 

o.l. Produksjonstilskudd kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse av A-kopi eller 

tilsvarende.  

 

Statstilskuddet og de regionale matchingsmidlene skal gå til uavhengige 

produksjonsselskap. 

 

Statstilskuddet og de regionale matchingsmidlene kan ikke nyttes til drift av virksomheten. 

Det må derfor framgå av dokumentasjonen på de regionale matchingsmidlene at disse ikke 

skal gå til drift. 

 

FilmCamp – fonds vedtak om tilskudd er å betrakte som enkeltvedtak etter 

forvaltningsloven.  

 

Det er ikke tillatt å gi offentlig tilskudd til konkurransevridende tiltak. Vi viser i denne 

sammenheng til utdypende omtale (inkludert vedlegg) i tilskuddsbrevene til de regionale 

filmfondene for 2009. Vedlegget er vedlagt på nytt til dette brevet. 

 

Filmfondene har en viktig rolle i utviklingen av den regionale filmbransje. Evalueringen 

som ble gjennomført i 2011, avdekket et behov for et regelverk for utdeling av midler fra 

fondene for å sikre forutsigbarhet og likebehandling. 

 

Det forutsettes derfor at FilmCamp – fond – utarbeider et regelverk for videreformidlingen 

av tilskuddsmidler. Dette regelverket skal gjøres allment kjent, for eksempel gjennom 

offentliggjøring på fondets hjemmesider. Regelverket må minimum omfatter 

o Regler for kunngjøring, søknadsfrist mv 

o Hva det kan gis tilskudd til, jf. pkt 3.2 ovenfor 

o Regler om søknadsbehandlingen 

o Krav til rapportering 

22.4.13 Kulturdepartementet tildeler med dette FilmCamp AS – et statstilskudd for 2013 på 

2 500 000 kroner.  

 

Regionale filmfond som mottar statstilskudd over kap. 334 post 73 kan benytte de statlige 

tilskuddsmidlene til: 

 Utvikling av kinofilm og produksjon av kinofilm som ikke har mottatt 

produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt. Med kinofilm menes en audiovisuelle 

produksjon med visningstid på minimum 60 minutter som er produsert for visning 

på kino. 

 Samproduksjon av kinofilm med utenlandsk hovedprodusent og norsk 

minoritetsprodusent 

 Utvikling og produksjon av kortfilm. Med kortfilm menes en audiovisuell 

produksjon med visningstid på under 60 minutter produsert for visning på kino, 

fjernsyn e.l. 

 Samproduksjon av kinofilm med utenlandsk hovedprodusent og norsk 

minoritetsprodusent 

 Utvikling og produksjon av dokumentarfilm 

 Utvikling og produksjon av fjernsynsserier. Med fjernsynsserier menes en 

audiovisuell produksjon i flere deler produsert for visning på fjernsyn 

2 500 000 
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 Utvikling av interaktive produksjoner for barn og unge. Med interaktive 

produksjoner menes et dataspill eller en annen digital audiovisuell produksjon som 

forutsetter brukermedvirkning. 

 

Utviklingstilskudd kan dekke manuskriptutvikling, forundersøkelser, finansieringsarbeid 

o.l. Produksjonstilskudd kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse av A-kopi eller 

tilsvarende. Departementet presiserer at tilskuddsbrevet uttømmende regulerer hva 

tilskuddet kan anvendes til. 

 

De statlige midlene skal gå til tilskudd til uavhengige audiovisuelle produksjonsselskap 

organisert som aksjeselskap eller enkeltpersonforetak. Med uavhengige audiovisuelle 

produksjonsselskap mener her selskap med audiovisuelle produksjoner som hovedformål 

og som ikke har det offentlige som hovedeier eller i vesentlig grad er knyttet til et 

kringkastingsselskap. Vesentlig grad av tilknytning betyr at ett enkelt kringkastingsselskap 

har eierandeler eller stemmeretter på 25 prosent eller mer i produksjonsselskapet. Når flere 

kringkastingsselskap er eiere, er grensen 50 prosent. 

 

Statstilskuddet og de regionale matchingsmidlene kan ikke nyttes til drift av virksomheten. 

 

Filmfondene har en viktig rolle i utviklingen av en regional filmbransje. Evalueringen som 

ble gjennomført i 2011, avdekket et behov for et regelverk for utdeling av midler fra 

fondene for å sikre forutsigbarhet og likebehandling.  

 

Det forutsettes derfor at FilmCamp – fond – utarbeider et regelverk for videreformidlingen 

av tilskuddsmidler. Dette regelverket skal gjøres allment kjent, for eksempel gjennom 

offentliggjøring på fondets hjemmesider. Regelverket må minimum omfatter 

o Regler for kunngjøring, søknadsfrist mv 

o Hva det kan gis tilskudd til, jf. pkt 3.2 ovenfor 

o Kriterier for tildeling av tilskudd 

o Regler om søknadsbehandlingen 

o Krav til rapportering 

 

FilmCamps vedtak om tildeling av tilskudd er enkeltvedtak med den følge av 

forvaltningslovens klageregler kommer til anvendelse.  

 

24.1.14 Norsk filminstitutt tildeler med dette et tilskudd for 2014 på NOK 2 588 000 til FilmCamp. 

 

Regionale filmfond som mottar statstilskudd over kap. 334 post 73 kan benytte de statlige 

tilskuddsmidlene til: 

 Utvikling av kinofilm og produksjon av kinofilm som ikke har mottatt 

produksjonsstøtte fra Norsk filminstitutt. Med kinofilm menes en audiovisuelle 

produksjon med visningstid på minimum 60 minutter som er produsert for visning 

på kino. 

 Samproduksjon av kinofilm med utenlandsk hovedprodusent og norsk 

minoritetsprodusent 

 Utvikling og produksjon av kortfilm. Med kortfilm menes en audiovisuell 

produksjon med visningstid på under 60 minutter produsert for visning på kino, 

fjernsyn e.l. 

 Samproduksjon av kinofilm med utenlandsk hovedprodusent og norsk 

minoritetsprodusent 

 Utvikling og produksjon av dokumentarfilm 

 Utvikling og produksjon av fjernsynsserier. Med fjernsynsserier menes en 

audiovisuell produksjon i flere deler produsert for visning på fjernsyn 

 Utvikling av interaktive produksjoner for barn og unge. Med interaktive 

produksjoner menes et dataspill eller en annen digital audiovisuell produksjon som 

forutsetter brukermedvirkning. 

 

Utviklingstilskudd kan dekke manuskriptutvikling, forundersøkelser, finansieringsarbeid 

o.l. Produksjonstilskudd kan dekke produksjon fram til ferdigstillelse av A-kopi eller 

2 588 000 
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tilsvarende. NFI presiserer at tilskuddsbrevet uttømmende regulerer hva tilskuddet kan 

anvendes til. 

 

De statlige midlene kan benyttes som tilskudd eller investeringsmidler på markedsmessige 

vilkår til uavhengige audiovisuelle produksjonsselskap organisert som aksjeselskap eller 

enkeltpersonforetak (kun for kortfilm og dokumentarfilm og spill med lavt budsjett) som 

er etablert i Norge, et annet EØS-land eller Sveits og som er registrert i Enhetsregisteret. 

Med uavhengige audiovisuelle produksjonsselskap menes her selskap med audiovisuelle 

produksjoner som hovedmål og som ikke har det offentlige som hovedeier eller i vesentlig 

grad er knyttet til et kringkastingsselskap. Vesentlig grad av tilknytning betyr at ett enkelt 

kringkastingsselskap har eierandeler eller stemmeretter på 25 prosent eller mer i 

produksjonsselskapet. Når flere kringkastingsselskaper er eiere, er grensen 50 prosent. 

 

Der statlige midler gis som tilskudd (dvs ikke investeringsmidler på markedsmessige 

vilkår) skal følgende være oppfylt: 

[…] 

Det skal tydelig framgå i hvert enkelt tilskuddsbrev om det er gitt tilskudd av offentlige 

midler eller om tildelingen er en investering på markedsmessige vilkår. 

 

Statstilskuddet og de regionale matchingsmidlene kan ikke nyttes til drift av virksomheten.  

 

Filmfondene har en viktig rolle i utviklingen av en regional filmbransje. For å sikre 

forutsigbarhet og likebehandling av aktørene i bransjen er det viktig at det eksisterer et 

tilgjengelig regelverk for tildeling av midler fra fondet. Det forutsettes derfor at fondet har 

et regelverk for videreformidlingen av tilskuddsmidler. Dette regelverket skal gjøres 

allment kjent, for eksempel gjennom offentliggjøring på fondets hjemmesider. Regelverket 

må minimum omfatte: 

o Regler for kunngjøring, søknadsfrist mv. 

o Hva det kan gis tilskudd til/investeres i, jf. pkt. 3.1 ovenfor 

o Kriterier for tildeling av tilskudd/investering 

o Regler om søknadsbehandlingen 

o Krav til rapportering som bl.a. tilfredsstiller krav i vedlagte retningslinjer for 

økonomiforvaltning og kontroll. 

 

Filmfondets vedtak om tildeling av tilskudd er enkeltvedtak med den følge at 

forvaltningslovens klageregler kommer til anvendelse. 
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9.7 Tildelinger regionale matchingsmidler 

I tabellen nedenfor er utdrag fra Troms fylkeskommunes brev til FilmCamp AS om bevilgning av 

regionale matchingsmidler i perioden 2007 til og med 2015. 

 
Tabell 5. Utdrag av Troms fylkeskommunes tilsagnsbrev til FilmCamp AS: regionale matchingsmidler 

Dato Forutsetninger, vilkår, utsagn om bruk av midler Bevilget beløp 

27.3.07 

12.11.07 

I tildelingsbrevet fra KKD er det lagt til grunn at tilskuddet skal brukes til 

nødvendig regionale- og bransjeutviklende tiltak, og til å utvikle den filmfaglige 

kompetansen og infrastrukturen i og rundt FilmCamp. Videre kan også tilskuddet 

nyttes til prosjekter som faller innenfor regelverket for kort- og dokumentarfilm 

(spesielle bestemmelser i forskrift om audiovisuelle produksjoner regulerer 

dette). 

 

KKD vurderer det slik at tilskudd gitt til å utvikle filmfaglige kompetanse og 

infrastruktur foreløpig ikke er i strid med statsstøtteregelverket.  

 

Disse vilkårene legges også til grunn for fylkeskommunal medfinansiering, med 

hovedvekt på: 

- regionale- og bransjeutviklende tiltak jmf Strategiplanen 

- utvikle den filmfaglige kompetansen og infrastrukturen i og rundt FilmCamp 

 

Programstyret for de næringsrettete utviklingsmidlene innvilger inntil kr 1 

millioner til samfinansiering av statsmidler. Prosjektets hovedaktiviteter er 

- Regionale og bransjeutviklende tiltak, jf. Strategiplan 

- Utvikle filmfaglig kompetanse og infrastrukturen i og rundt FC 

- Prosjekter innen film 

 

 

1 500 000 

1 000 000 

19.2.08 Utviklingen av film som industri i regionen er et satsingsområde for fylkesrådet. 

Tilskuddet skal brukes til nødvendig regionale- og bransjeutviklende tiltak, og 

til å utvikle den filmfaglige kompetansen og infrastrukturen i og rundt 

FilmCamp AS 

1 500 000 

24.3.09 Utviklingen av film i regionen er et satsningsområdet for fylkesrådet i Troms. 

Tilskuddet skal brukes til nødvendig regionale- og bransjeutviklende tiltak, og til 

å utvikle den filmfaglige kompetansen og infrastrukturen i og rundt FilmCamp 

AS.  

 

2 500 000 

10.3.10 Utviklingen av film i regionen er en satsning for Fylkesrådet i Troms. Troms 

fylkeskommune tildeler Film Camp AS tilskudd for 2011 på kr. 2.500.000. 
2 500 000 

18.3.11 Utviklingen av film i regionen er en satsning for Fylkesrådet i Troms. Troms 

fylkeskommune tildeler Film Camp AS tilskudd for 2011 på kr. 2.500.000. 
2 500 000 

31.8.12 Brev til Kulturdepartementet 

«Troms fylkeskommune overførte det regionale tilskuddet til FilmCamp AS 31. 

august 2012. […]. Kulturdepartementet krever at de regionale matchingsmidlene 

skal følge de samme kriteriene som de statlige midlene. Troms fylkeskommune 

er positiv til krav om regional matching, men ønsker selv å legge kriterier for 

bruken av disse. De regionale midlene skal kunne benyttes til utvikling av fondet. 

Erfaringene fra fondet har vist at tilgang på midler i seg selv er tilstrekkelig for å 

få utviklet film i Nord-Norge. Lokale prosjekter må støttes i utviklingen og 

eksterne prosjekter må bearbeides for at disse skal velge regionen som 

innspillingssted. En fortsatt positiv utvikling av næringen forutsetter at fondet har 

ressurser som kan benyttes til utvikling og rekruttering av prosjekter, og at det 

statlige tilskuddet ikke båndlegger bruken av den regionale medfinansieringen». 

2 500 000 
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24.4.13 Troms fylkeskommune viser til brev fra Kulturdepartementet hvor FilmCamp AS 

mottar et statstilskudd for 2013 på kr 2 500 000 til fondsvirksomhet. I Troms 

fylkeskommunes budsjett for 2013 er det satt av kr 2 500 000 til matching av de 

statlige midlene. Fylkesrådet i Troms har en helhetlig regional satsing på film. 

Det regionale filmfondet er et virkemiddel for å legge til rette for filmproduksjon 

og gi de beste forutsetninger for en levende filmbransje.  

2 500 00070 

6.3.14 Troms fylkeskommune viser til brev fra Norsk filminstitutt hvor FilmCamp AS 

mottar et statstilskudd for 2014 på kr 2 588 000 til fondsvirksomhet. I Troms 

fylkeskommunes budsjett for 2014 er det satt av kr 2 500 000 til matching av de 

statlige midlene. 

2 500 00071 

21.1.15 Troms fylkeskommune viser til brev fra Norsk filminstitutt av 5.1.2015, hvor 

FilmCamp AS mottar et statstilskudd for 2015 på kr 1 673 000 til 

fondsvirksomhet. I Troms fylkeskommune, kulturetatens budsjett for 2015 er det 

satt av kr 2 500 000 til matching av de statlige fondsmidlene. Det understrekes at 

disse midlene er øremerket fondsbruk. 

2 500 000 

   

                                                 
70 Departementets utbetaling av statstilskudd dette året var på kr 1,6 millioner. Revisor har mottatt dokumentasjon fra 

Troms fylkeskommune som viser at styreleder i FilmCamp AS, Margrethe Hagerupsen, avklarte med Troms 

fylkeskommune at kr 1,6 utgjorde «matching», mens de øvrige kr 900 000 kunne brukes som «grunnfinansiering» 
71 Ifølge administrerende direktør i FilmCamp AS, Jensberg, kunne kr 88 000 tas fra samproduksjonsmidler, slik at 

statstilskuddet fullt ut ble «matchet» dette året.  
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Troms fylkeskommune: 

 

Fylkesveger, 2016 

Ressursbruk og kvalitet i videregående skole, 2015 

Kollektivtransport – oppfølging av bruttokontrakter, 2014 

Offentlige anskaffelser, 2013 

Ressursbruk og kvalitet i tannhelsetjenesten, 2012 

Miljørevisjon – inneklima i fylkeskommunens bygg, 2010 

Kulturetatens forvaltning av tilskuddsordninger, 2010 

Ungt entreprenørskap i Troms, 2008 

Bruken av RDA-midler, 2008 

Offentlige anskaffelser, 2007 

Økonomistyring, 2006 

Bevertning og representasjon Troms fylkeskommune, 2006 

Tilpasset opplæring i Troms fylke, 2005 

Trygg skolevei i Troms, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, 17 

kommuner i Troms og åtte kommuner i 

Nordland.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes, Sjøvegan 

og Storslett.  

 

Vi har 35 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Rettsvitenskap 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Økonomi 
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