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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjon om leveringstidspunkt til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Bakgrunn 
Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon av filmselskapene Filminvest AS og Midtnorsk 
Filmsenter, den 16.06.2020 i sak 32/20. Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møte, 
den 25.5.2021, i sak 31/21. I samme sak vedtok kontrollutvalget å bestille en 
tilleggsundersøkelse. Kontrollutvalget behandlet revisors innretning på tilleggsundersøkelsen 
i kontrollutvalgets møte, den 15.6.2021 i sak 39/21.  

Etter møtet 15.06.2021 ble det kjent at fylkeskommunen skulle gjennomføre en evaluering 
som overlappet med kontrollutvalgets tilleggsundersøkelse. Kontrollutvalget fikk opplyst om 
at rapport fra evalueringen skulle foreligge på slutten av året (2021). I møte den 31.08.2021 
vedtok kontrollutvalget å avbestille tilleggsundersøkelsen i påvente av fylkeskommunens 
egen evaluering, se sak 47/21. 
 
Fylkeskommunens bestilling og gjennomføring av evaluering ble av ulike årsaker utsatt, og 
kontrollutvalget fikk opplyst at ferdig rapport fra evaluering ville foreligge tidligst juni 2022  
 
Som en følge av usikkerhet knyttet til ferdigstillelse av rapport fra evalueringen, vedtok derfor 
kontrollutvalget i møte, den 08.02.2022 I sak 3/22 følgende: 

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan behandlet av utvalget i sak 39/21 i møtet 
15.6.2021 og ber revisor gjennomføre tilleggsbestillingen. Kontrollutvalget ber 
sekretariatet innlede dialog med revisor om ressursramme og leveringstidspunkt. 

For ytterligere saksopplysninger vises det til vedlagte særutskrifter med vedlegg. 
 
Dialog mellom sekretariatet og revisor om ressursramme og leveringstidspunkt 
Sekretariatet og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor hadde i møte den 02.03.2022 dialog 
om leveringstidspunkt og ressursramme for tilleggsbestillingen. 

Oppdragsansvarlig revisor kunne opplyse at tilleggsbestillingen ikke kunne igangsettes 
umiddelbart grunnet andre oppdrag, men kunne mest sannsynlig starte opp i løpet av april. 
Videre ble det opplyst og bekreftet at fylkeskommunen hadde lyst ut oppdraget og valgt en 
utfører innen fristen 15.02. I oppdragsbekreftelsen var leveringsfristen satt til 1. juni 2022. 
 
Sekretariatet og revisor var samstemte i at ikke var hensiktsmessig å gi oppdraget til en 
annen revisor som ikke hadde kjennskap til den opprinnelige forvaltningsrevisjonen. Videre 
var sekretariatet og revisor samstemte i at når oppstart for tilleggsbestillingen var medio april 
og ferdig rapport fra fylkeskommunes evaluering forelå 1.juni, ville det være hensiktsmessig 
og formålstjenlig og avvente resultatene fra evalueringen. En oppstart medio april ville derfor 
innebære at tilleggsbestillingen ville vært i sluttfasen samtidig som at resultatene fra 
fylkeskommunens evaluering ble lagt frem. 

Med oppstart i april ville tilleggsbestillingen tidligst kunne bli behandlet i kontrollutvalgets 
møte 13.juni. Tilleggsbestillingen ville derfor tidligst bli behandlet i fylkestinget i oktober. 

http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2019/11/0014-32_20-Bestilling-av-forvaltningsrevisjon_-Film-i-Tr%C3%B8ndelag-.pdf
http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2020/11/0002-31_21-Rapport-fra-forvaltningsrevisjon-Filmsatsing-i-Trondelag-.pdf
http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2020/11/0006-39_21-Tilleggsbestilling-til-forvaltningsrevisjon-av-filmselskaper-lonnsomhet-i-filmbransjen.pdf
http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2020/11/0006-47_21-Ny-vurdering-av-tilleggsbestilling-til-revisor-etter-forvaltningsrevisjon-av-filmselskaper.pdf
https://www.konsek.no/wp-content/uploads/2022/01/0010-03_22-Rapport-fra-forvaltningsrevisjon-Filmsatsingen-i-Trondelag.pdf


Sekretariatet meddelte ovenfor revisor at sekretariatet la avgjørende vekt på dette forholdet. 

Videre drøftet sekretariat og revisor det merarbeidet filmselskapene samt deler av 
administrasjonen ville blitt påført gitt to samtidige undersøkelser. 

På bakgrunn dette konkluderte sekretariatet og revisor med at oppstart av tilleggsbestillingen 
skulle avventes inntil resultatene fra fylkeskommunens evaluering forelå. 

Underordnet det nevnt over, drøftet likefullt sekretariatet og revisor mulighetene for 
resultatene av fylkeskommunens evaluering dekket hele tilleggsbestillingen til 
kontrollutvalget, noe som ville, gitt at man avventet oppstart for tilleggsbestillingen, innebære 
at kontrollutvalgets problemstillinger ville være belyst og besvart uten å benytte ressurs 
avsatt til forvaltningsrevisjon. 

Vurdering 
Resultatene fra fylkeskommunens evaluering bør inngå som en del av datagrunnlaget til 
tilleggsbestillingen, spesielt når denne med stor sannsynlighet ville bli lagt frem parallelt med 
rapporten fra tilleggsbestillingen – om oppstart av tilleggsbestillingen ble i april. 

Sekretariatet legger avgjørende vekt på at en tilleggsbestilling tidligst kunne behandles i 
fylkestinget i oktober og at det derfor ikke fremstår som hensiktsmessig å fremskynde 
arbeidet slik at resultatene av fylkeskommunens evaluering ikke kan vektlegges av revisor. 

Et annet viktig forhold er at revisor og fylkeskommunens utfører innebærer at filmselskapene 
og deler av administrasjonen ville bli underlagt et ikke ubetydelig merarbeid. 

Gitt disse forholdene fremstår det fortsatt som hensiktsmessig å avvente resultatene av 
fylkeskommunens evaluering før oppstart for tilleggsbestillingen. 

Konklusjon 
Kontrollutvalget kan ta revisors og sekretariatets opplysninger til orientering. 
Tilleggsbestillingen vil da gjennomføres i tråd med vedtak i sak 3/22 og rapport fra 
tilleggsbestillingen kan legges frem førstkommende møte etter sommerferien. Både 
tilleggsbestillingen og rapport fra forvaltningsrevisjon Filmsatsingen i Trøndelag, vil da kunne 
oversendes til behandling i fylkestinget i oktober. 
 
 


