
Kontrollutvalget i

TILBAKEMELDING OM OVERSENDELSE AV RAPPORT FRA 

TILLEGGSBESTILLING

Vi viser til KU-sak 26/2022, Status for tilleggsbestilling. Kontrollutvalget vedtok der at revisor skulle 

levere rapport fra tilleggsbestillingen om filmsatsing til sekretariatet innen den 15.9.2022.

Revisjon Midt-Norge har levere en ferdig rapport til 

kontrollutvalgets sekretariat innen den 15.9. E ble sendt til ledelsen i 

begge selskapene, i tillegg til f , den skriftlig uttalelse innen 

den 9. september hadde det kommet inn en uttalelse, fra daglig leder i Midtnorsk 

Filmsenter.

Parallelt med Revisjon Midt-Norges Menon 

en evaluering av virkemiddelapparatet g

Trondheim kommune. innen 1. juli har revisjonen 

oversendt rapporten fra administrasjonen. Oppdraget som fylkeskommunen har gitt Menon Economics

overlapper som kjent 

tilleggsbestillingen. Vi har derfor br og nyansere 

data rapporten fra n.

I forbindelse med Midtnorsk F , kom det fram at de hadde bedt 

fylkeskommunen om innsyn i Menons rapport, men det, med begrunnelse i at rapporten 

Vi har i ettertid hatt dialog med

om at det vil komme endringer i Menons rapport, fordi det r. De 

beskriver derfor rapporten om at den delen r

og som gjelder , ikke vil bli endret. 

Revisor vil legge til at det ikke var noe i selve rapporten fra Menon Economics, eller oversendelsen fra 

fylkeskommunen, som tilsa at rapporten den tro at det var en

ferdig leveranse. 
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Dato og referanse: 
15.9.2022 



Vi mener likevel at det hviler for mye usikkerhet til status for Menons Economics rapport, og vi ser det 

ikke som forsvarlig r rapport til kontrollutvalget,

Det vi alle referanser til Menon Economics rapport,

supplere med flere data og deretter sende rapporten til ny uttalelse hos selskapene og fylkeskommunen.

Vi vil ferdigstille den innen sekretariatets saksbehandling fram mot 

Vi beklager det inntrufne.

Med vennlig hilsen (autosignatur)

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

epost aol@revisjonmidtnorge.no / telefon 906 33 713




