
           
Inspirasjon: Hva kan et produsentnotat inneholde?   
Produsentnotatet skal gi konsulenten en forståelse av produksjonsselskapets visjon for prosjektet og 
en analyse av gjennomførbarhet og risikomomenter i produksjonen. Det bør også tydeliggjøre 
hvordan denne produksjonen bidrar langsiktig til utvikling av produksjonsselskapet eller de andre 
som er involvert, for å bygge kompetanse og en bærekraftig bransje. 
 
Det finnes ikke én mal for et produsentnotat, men under har vi formulert noen spørsmål som er 
viktige å ta stilling til. Velg de spørsmål du finner relevante. 
 
1. Motivasjon  
Hvorfor vil du være med å fortelle denne historien / skape dette universet? Hvorfor er det viktig for 
deg, for publikum, markedet eller samfunnet? 
 
2. Hva og hvor er ditt engasjement? 
Finnes det noe overordnet kort- eller langsiktig strategi for dette prosjektet eller for samarbeidet 
med det kreative teamet? Hva ønsker du å oppnå med sluttproduktet?   
  
3. Valg av stab  
Hvem er sentrale i staben, og hvorfor akkurat disse? Hva er de enkeltes kvalifikasjoner og 
dokumenterte gjennomføringsevner?  
 
4. Risikoanalyse fremdriftsplan 
Har du kommentar ut over det som står oppført i fremdriftsplanen? Er planen realistisk? Har du plan 
B eller tanker om alternativ framdrift dersom hindring eller forsinkelse skulle oppstå? 
 
5. Risikoanalyse finansiering 
Har du kommentar ut over det som står oppført i finansieringsplanen? Hva består egenfinansieringen 
av? (kreditter eller kapitalinnskudd?) Hvis arbeids- eller utstyrskreditt – kan du spesifisere dette? 
Hvem sin innsats legges inn som kreditt, eller hvem sitt utstyr?  
 
Er planen realistisk? Hva kan bli utfordrende? Har du plan B eller tanker om alternativ finansiering 
eller løsning dersom noe finansiering uteblir? 
 
6. Risikoanalyse budsjett  
Er budsjettet realistisk? Hva kan bli utfordrende? Er det noe som du vet mangler? Hvorfor? 
Har du kommentarer knyttet til estimat for totalbudsjett? 
 
7. Kommentar til gjennomføring iht. prosjektbeskrivelse Hva tror du kan bli utfordrende å 
gjennomføre? Kommentere spesielle forhold og løsningsforslag dere har. Er det spesielle 
kunstneriske ambisjoner, produksjonsforhold eller begrensninger du bør kommentere?  
(Her bør du skape tillit til de som skal vurdere søknaden ved å kommentere usikkerhetsmomenter og 
problemstillinger, vise refleksjon og at dere har tenkt gjennom utfordringene.)   
 
8. Målbeskrivelse og metode 
Utdyp evt. målene med arbeidet i tilskuddsfasen og hvilke metoder som skal benyttes for å oppnå 
disse.  
 
9. Selskapsutvikling  
Hva er produksjonsselskapets planer for å bygge videre på denne produksjonen? Hva er de 
langsiktige målene til selskapet og hvordan vil et tilskudd kunne bidra til dette? 


