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20/304 - 9
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen, og ber om at revisor gjennomfører en
forvaltningsrevisjon av Filminvest AS og Midtnorsk filmsenter AS innenfor en ressursramme
på 400 timer, med levering 31.3.2021.
Vedlegg
Prosjektplan
Uavhengighetserklæring
Saksopplysninger
I kontrollutvalgets møte 16.06.20 vedtok kontrollutvalget i sak 32/20 å bestille en
forvaltningsrevisjon av selskapene Filminvest AS og Midtnorsk Filmsenter AS. Selskapene er
prioritert i plan for eierskapskontroll for 2019-2020.
På bakgrunn av gjeldende plan og innspill gitt møtet, har revisjonen utarbeidet en
prosjektplan. Revisjonen foreslår at det avsettes 400 timer til prosjektet, med
leveringstidspunkt, 31.3.2021.
Revisjonen har utarbeidet disse problemstillingene for forvaltningsrevisjonen:
1. Sørger Filminvest AS og Midtnorsk Filmsenter AS for at målene for den regionale
filmpolitikken blir innfridd?
- Har selskapene verktøy for å måle den kunstneriske kvaliteten på virksomheten?
- Bidrar selskapene til lønnsomhet og vekst for den audiovisuelle bransjen?
- Lykkes selskapene med å formidle produktene fra egen region til et bredt publikum?
- Har selskapene nødvendig samhandling og dialog med fylkeskommunen om
regionale mål og måloppnåelse innenfor film og andre audiovisuelle uttrykk?
2. Er den regionale filmsatsingen formålstjenlig organisert?
- Er det enkelte selskapet hensiktsmessig organisert?
- Fungerer samspillet mellom de to selskapene?
- Er det risikoer knyttet til dagens organisering av Filminvest og Midtnorsk Filmsenter?
Gjennom å svare ut disse problemstillingene vil revisjonen vurdere om målene i Trøndelag
Fylkeskommunes strategi for film og andre audiovisuelle utrykk oppfylles.
For å svare ut problemstillingene vil revisjonen hente informasjon fra styrende dokument fra
fylkeskommunen og selskapene. De vil også gjennomføre intervju med selskapets ledelse,
og det vil kunne være relevant å intervjue eierrepresentantene. Informasjonen vil bli vurdert
opp mot revisjonskriteriene gitt av film- og videogramlova, samt relevante forskrifter.
Vurdering og konklusjon
Problemstillingene som revisjonen har satt opp er egnet til å vurdere hvorvidt målene i
Trøndelag fylkeskommunes strategi for film og andre audiovisuelle uttrykk oppfylles, og
sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å godkjenne prosjektplanen.
Kontrollutvalget kan slutte seg til prosjektplanens ressursramme og problemstillinger, med
levering 31.3.2021. Samtidig må utvalget på selvstendig grunnlag vurdere om prosjektplanen
er i tråd med kontrollutvalgets bestilling. Utvalget står fritt til å endre, avgrense eller utdype
bestillingen.

