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Forslag til innstilling:
1. Bystyret er tilfreds med at revisjonsrapporten viser at Olavshallen AS har bredde i kulturtilbudet, og at
lokal kultur er representert.
2. Bystyret ber Olavshallen AS øke utnyttelsen av salene, særlig lille sal, og ha fokus på å tilrettelegge for
at lokalt kulturliv skal fremmes i enda større grad.
3. Bystyret ber Olavshallen AS gjøre de nødvendige tiltak for å imøtekomme de økonomiske
utfordringene som fremgår av revisjonsrapporten.
4. Bystyret tar for øvrig revisjonsrapporten til orientering
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Trondheim kommune
Saksutredning:
Bakgrunn
I forbindelse med behandling av rapporten etter gjennomført eierskapskontroll av Olavshallen AS 14.
desember 2006, ble det i bystyrets møte etterlyst en vurdering av hvorvidt Trondheim Kino AS etterlever
de kulturpolitiske målene som er nedfelt i vedtektene for selskapet.
På denne bakgrunn vedtok kontrollkomiteen i møte 11.01.2007 å bestille en forvaltningsrevisjon av
selskapet, med hovedvekt på det kulturpolitiske formålet, Det kom imidlertid frem av eierskapskontrollen
at selskapet står overfor store økonomiske utfordringer i tiden som kommer, og det ble derfor vurdert som
hensiktsmessig å også foreta økonomiske analyser av selskapet idet bredden i og kvaliteten på
kulturaktivitetene i Olavshallens lokaler, er nært knyttet opp mot økonomi.
Eierskapskontrollen var en gjennomgang av Trondheim kommunes utøvelse av eierskap i Olavshallen AS.
Et av formålene med eierskapskontrollen var å se om selskapet etterlever bystyrets vedtak og
forutsetninger, herunder selskapets vedtekter. Det ligger imidlertid ikke under eierskapskontrollen å foreta
hverken grundige kvalitative vurderinger av hvorvidt de kulturpolitiske målene for selskapet er etterlevd,
eller dyptpløyende økonomiske analyser. Vurderingene av disse sidene ved selskapet var derfor på et
overordnet nivå, og vedlagte revisjonsrapport inneholder en grundigere vurdering av disse forholdene. Det
vises for øvrig til sammendraget på sidene 3-7 i vedlagte rapport, Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS.

Konklusjon
1. Bystyret er tilfreds med at revisjonsrapporten viser at Olavshallen AS har bredde i kulturtilbudet, og at
lokal kultur er representert.
2. Bystyret ber Olavshallen AS øke utnyttelsen av salene, særlig lille sal, og ha fokus på å tilrettelegge for
at lokalt kulturliv skal fremmes i enda større grad.
3. Bystyret ber Olavshallen AS gjøre de nødvendige tiltak for å imøtekomme de økonomiske
utfordringene som fremgår av revisjonsrapporten.
4. Bystyret tar for øvrig revisjonsrapporten til orientering
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Trondheim kommune
Kontrollkomiteens sekretariat, 09.08.2007

Monica Grøtte
sekretariatsleder

Lars Settemsdal
rådgiver

Vedlegg:
”Forvaltningsrevisjon av Olavshallen AS”, rapport fra Trondheim kommunerevisjon, august 2007.

Saksfremlegg - arkivsak 07/227
131088/ 07

3

