
  
Ny vurdering av tilleggsbestilling til revisor etter 
forvaltningsrevisjon av filmselskaper  

Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Trøndelag fylkeskommune 31.08.2021 47/21 
 
Saksbehandler Torbjørn Berglann 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 20/304 - 16 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget kansellerer tilleggsbestillingen av forvaltningsrevisjon av filmselskapene. 
 
Vedlegg 
Tilleggsbestilling filmsatsing - Notat fra revisor 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Anna Ølnes, informerte om at fylkeskommunen har 
bestilt en evaluering som delvis overlapper tematisk med kontrollutvalgets tilleggsbestilling. 
Det vil også bli gjennomført en nasjonal gjennomgang av filmsatsingen i nærmeste fremtid. 

Omforent tilleggsforslag til vedtak: 

Utvalget avventer å legge frem rapporten om filmsatsing i Trøndelag for fylkestinget til 
resultatet fra evalueringen som fylkeskommunen har bestilt er klar.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget kansellerer tilleggsbestillingen av forvaltningsrevisjon av filmselskapene. 
Utvalget avventer å legge frem rapporten om filmsatsing i Trøndelag for fylkestinget til 
resultatet fra evalueringen som fylkeskommunen har bestilt er klar. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet i sak 39/21 prosjektplan for tilleggsbestilling av en 
forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens filmselskaper. Under behandlingen av saken 
opplyste administrasjonen at det pågår et utviklingsarbeid på filmområdet. Kontrollutvalget 
vedtok derfor følgende: 

1. Kontrollutvalget ber revisjonen avvente videre gjennomføring av 
forvaltningsrevisjonen inntil videre. 

2. Kontrollutvalget oppfordrer revisjonen og fylkeskommunen til å gå i dialog med sikte 
på å avklare når det er hensiktsmessig å igangsette forvaltningsrevisjon. 

3. Kontrollutvalget ber revisor gi kontrollutvalget tilbakemelding om tidspunkt for når 
forvaltningsrevisjon kan igangsettes eller om det har tilkommet nye opplysninger 
som endrer risiko- og vesentligheten ved bestillingen. 

Revisors har sendt tilbakemeldingen i vedlagte notat. Det går fram av notatet at 
administrasjonen vil gjennomføre en evaluering av filmsatsingen sammen de andre eierne. I 
tillegg er det varslet en nasjonal gjennomgang av ordningen. Begge evalueringene vil 
overlappe tematisk med revisjonens arbeid. Revisor anbefaler på denne bakgrunn at 
tilleggsbestillingen bør gjennomføres en tid etter at eierne har gjort sin evaluering. Tema for 
forvaltningsrevisjonen bør da være selskapenes oppfølging av evalueringen. 

Vurdering 
Sekretariatet mener at det har liten hensikt å gjennomføre en forvaltningsrevisjon parallelt 
med en evaluering som delvis overlapper tematisk. Det er dårlig bruk av kontrollutvalgets 
ressurser og vil dessuten være krevende for administrasjonen i selskapene. 
Kontrollutvalget kan komme tilbake til spørsmålet om tilleggsbestillingen når rapportene fra 
evalueringene foreligger. 
 


