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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ønsker å besøke følgende virksomheter og selskaper i 2023:  
  

• 21. mars: Meråker videregående skole. 
 
Vedlegg 
Organisasjonskart Trøndelag fylkeskommune 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har ansvar for løpende kontroll med fylkeskommunens virksomhet og med 
fylkeskommunens eierskap i selskap. Som en del av kontrollarbeidet har utvalget mulighet til 
å legge enkelte av sine møter til fylkeskommunens virksomheter, eller til selskap som 
fylkeskommunen har eierandeler i. Formålet med besøkene er blant annet å bli bedre kjent 
med virksomheten, eventuelle utfordringer virksomheten har, satsningsområder, og å få 
informasjon om hvordan virksomheten opplever samspillet mellom politisk og administrativt 
nivå. 
  
Fylkeskommunen er organisert i sju avdelinger og oppdelt i 40 seksjoner med flere team. Det 
er flere driftsenheter knyttet til en eller flere avdelinger. I fylkeskommunen er det 32 
videregående skoler og sju yrkesfagskoler. 
  
Kontrollutvalget har vedtatt åtte møter i 2023, og kan vedta å dra på virksomhetsbesøk i 
forbindelse med noen av disse møtene. Utvalget har allerede vedtatt at de ønsker å besøke 
Meråker videregående skole i et møte tidlig i 2023 (se sak 9/22).  
  
I dagens møte er det planlagt bestilling av en forvaltningsrevisjon av investeringer og 
vedlikehold av kulturtilbud. Forutsatt at utvalget velger å bestille en forvaltningsrevisjon av 
dette område, kan kontrollutvalget eksempelvis besøke et av fylkeskommunens museum 
eller kulturbygg i forbindelse med at revisor legger frem prosjektplan eller rapport. I 
Trøndelag fylkeskommune er det tre konsoliderte museer:  
  

• Museet Midt 
• Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK)   
• Museene i Sør-Trøndelag (MiST) 

  
I tillegg til de konsoliderte museene, har fylkeskommunen Samien Sijte, samisk museum 
under Sametinget. Fylkeskommunen har også eierskap i en rekke selskap, og det kan være 
aktuelt for kontrollutvalget å besøke disse (se vedlagt oversikt over eierskap).  
  
Vurdering og konklusjon 
Sekretariatets erfaring med virksomhetsbesøk er positive. Ofte kommer det frem informasjon 
som er av betydning for utvalgets videre arbeid, og informasjon som kan bidra til forbedringer 
i fylkeskommunen. Kontrollutvalget kan bestemme hvilke virksomheter de ønsker å besøke i 
2023.  
  
 
 


