
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 
 
Arkivsak: 21/178 
Møtedato/tid: 25.05.2021 kl 10:00-12:30 
Møtested: Fjernmøte -TEAMS 
 
Møtende medlemmer: 

 

Jan Grønningen (Leder)  
Stig Klomsten  
Hege Nordheim-Viken (sak 31/21, 32/21 og 33/21).  
Silje H. Sjøvold  
Per Walseth 
 
Andre møtende: 
Anna Ølnes, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA(RMN) 
Helene Hvidsten, rådgiver, Konsek Trøndelag IKS(Konsek) 
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek 

 

 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste - enstemmig.  
 
Hege Nordheim-Viken søkte om permisjon fra klokken 12:00. Kontrollutvalget godkjenner 
søknaden - enstemmig. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
31/21 Rapport fra forvaltningsrevisjon - Filmsatsing i Trøndelag 
32/21 Innspill til bestilling av forvaltningsrevisjon - AtB 
33/21 Henvendelse om hvilebod i Steintrøvegen 
34/21 Referatsaker 
35/21 Eventuelt 
36/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 31/21 Rapport fra forvaltningsrevisjon - Filmsatsing i Trøndelag  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 25.05.2021 31/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering, og oversender rapporten til fylkestinget med følgende 
forslag til vedtak:  
 

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å påse at revisors anbefalinger blir fulgt opp.  
2. Fylkestinget ber fylkeskommunens eierrepresentant følge opp revisors anbefalinger 

overfor selskapet og styret.  
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å rapportere tilbake til kontrollutvalget innen 

utgangen av 2021 om hvordan anbefalingene er fulgt opp. 
 
Behandling: 
Anna Ølnes, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor presenterte rapporten fra forvaltningsrevisjon 
av filmsatsningen i Trøndelag for kontrollutvalget. Revisor besvarte spørsmål fra utvalget. 

Kontrollutvalget vurderte om forvaltningsrevisjonen svarte ut bestillingen. 

Omforent forslag  
1. Kontrollutvalget tar rapporten foreløpig til etterretning. 
2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan for å undersøke om selskapene 

bidrar til lønnsomhet og vekst for den audiovisuelle bransjen i regionen. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar rapporten foreløpig til etterretning. 
2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan for å undersøke om selskapene 

bidrar til lønnsomhet og vekst for den audiovisuelle bransjen i regionen. 

 
 
Sak 32/21 Innspill til bestilling av forvaltningsrevisjon - AtB 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 25.05.2021 32/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber sekretariatet fremme en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon av AtB til 
neste møte. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget vurderte de ulike områdene og vurderer at kulepunkt 5 tones ned eller avgrenses 
mot i bestillingssaken som legges frem til neste møte. De øvrige 4 kulepunkter anses som 
aktuelle for forvaltningsrevisjon nå. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet fremme en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon av AtB til 
neste møte. 
 
 
Sak 33/21 Henvendelse om hvilebod i Steintrøvegen 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 25.05.2021 33/21 
 
Forslag til vedtak 



Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariatet redegjorde for vurdering av henvendelse og besvarte spørsmål fra utvalgets 
medlemmer. 
Kontrollutvalget vurderte på selvstendig grunnlag om henvendelsen skulle følges opp videre. 
Kontrollutvalget anser saken som en klagesak og kontrollutvalget gjør oppmerksom på at utvalget 
ikke er et ordinært klageorgan. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar henvendelsen til orientering. 
 
 
Sak 34/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 25.05.2021 34/21 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering. 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar vedlagte referatsaker til orientering. 
 
 
Sak 35/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 25.05.2021 35/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Utvalgets leder orienterte om mulig avvikling av neste møte når det gjelder kontrollutvalgets møte 
15.6.2021. 

Ingen forslag til vedtak. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 
 
Sak 36/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 25.05.2021 36/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 25.05.2021. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk presentert protokollen til gjennomlesning. 



Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 25.05.2021. 
 
 
 


	Sakliste:

