ÅLESUND
KOMMUNE
Kontrollutvalget
16.06.2017

MØTEINNKALLING

Kopi til: Ordfører
Revisor
Rådmann

Medlemmene

av

Kontrollutvalget
INNKALLING

Det blir
fredag

Tn,

MØTE

med dette kallt
23. juni

2017

I ÅLESUND

inn til møte
kl. 12.30

KONTROLLUTV

ALG

i kontrollutvalget

i Lerstadvegen

545

SAKSLISTE:
Sak

26/17

- Godkjenningavmøtebokfrarnøteden24.05.20l7

«

27/17 -

«

28/17

- Oppfølgingsnotat

29 /17

- Lederlønn,

30 /17

- Kostnader

31 /17

- Vedrørende

Proslekt
«The
Anskaffelser

North

utbytte

Wesb>

og forholdet til regelverket om offentlige

- Næringsdrift

avfall

og lån i private

ved utskrivningsUare

barnehager,
pasienter,

jf.

jf.

sak 06/17

sak 09/17

byggesaksbehandling

Eventuelt
Sak 29/17
Dersom

og 30/17

må bygge

det er vanskeleg

på orientering

å rnøte,

gi melding

fra rådmannen.
på telefon

57 83 eller e-postadresse liarald.rogne@,sksiks.no.

Torgrim

B. Finnes

leder
(sign.)

til daglig

leder

tlf. 7017

21 58 eventuelt

97 60

KONTROLLUTV
ÅLESUND

ALGET

I

xoymtrun

MØTEBOK

Møtedato:

24.05.2017,

Møtested:

Lerstadvegen

Møtet

kl. 10.OO
545

ble ledet av: Terje

Til stede for øvrig:,

Storrn

Torbjørg,

Unhjem

Fossum,

Thor Hansen,Terri-Ann

Senior

og varamedlem

Gunn

Helen

Wågsholm

=

5 voterende

Torgrim

B. Fimies

hadde meldt

Fra kontrollutvalgsekretariatet
Fra kornrnunerevisjonen
Fra Ålesund

kommune

møtte
møtte

møtte

Det kom ikke

fram merknader

Det ble meldt

inn 1 sak under

SAK

AV

Kontrollutvalgets

enstemmige

på varamedlem

møteboken

SAK

daglig

daglig

leder Harald

leder Kjetil

Magnhild

Rogne.

Bjørnsen

og revisor

Ann-Kristin

Melseth.

Giskegjerde.

til innkalling

eller sakliste.

eventuelt.

18/17

GODKJENNING

Navn

forfall.

MØTEBOK

FRA

5. MAI

Nilsen

til Kjell

møte 5. mai 2017.

19/17

ÅRSMELDING
Innstillingdatert

Kontrollutvalgets

2016 - ÅLESUND
18.05.2017

enstemmige

2017.

vedtak:

endres fra Steinar

fra kontrollutvalgets

MØTE

KOMMUNE

frakontrollutvalgsekretariatet

vedtak:

Ove Hansen.

Med denne endringen

godkjennes

Kontrollutvalget

SÅK

tar årsmelding

2016 for Ålesund

kornrnune

til orientering.

20/17

KOMMUNEREGNSKÅPET
Iru'istilling

2016 - ÅLESUND

datert 18.05.2017

Kontrollutvalgets

fra kontro1lutvalgsekretariatet.

enstemmige

uttalelse:

1.

Ålesundkommunesittregnskapfor2016blirgodkjent.

2.

Revisjonsmeldingen
virksomhetsornrade
budsjett

SÅK

Im'istilling

blir

Videre

datert 18.05.2017

Ålesund

enstemmige

kormnunale

eiendom

KOMMTJNALE

bindende

EIENDOM

uttalelse:
for 2016 blir

22/17

REGNSKAP
Innstilling

2015-ÅLESUND
datert 18.05.2017

Kontrollutvalgets
Ålesund

enstemmige

brannvesen

BRANNVESEN

KF

frakontro1lutva1gsekretariatet.

uttalelse:

KF sitt regnskap

for 2016 blir

godkjent.

23/17

REGNSKAP
Innstilling

2016 - MØRE
datert 18.05.2017

KF

fira kontrol1utvalgsekretariatet.

KF sitt regnskap

OG ROMSDAL

llO-SENTRAL

fra kontrol1utva1gsekretariatet.

innen

viser den til merforbmk

Eg47 m. 2 om budsjettets

det vist til revisjonsmeldingen.

2016 - ÅLESUND

Kontrollutvalgets

SAK

har vært mangelfull.

rapportenngen

21/17

REGNSKAP

SAK

viser til at den økonomiske

jf. kormnuneloven

For andre forhold

KOMMUNE

godkjent.

virkning.

et
i forhold

til vedtatt

Kontrollutvalgets
Møre

og Romsdal

SÅK

24/17

VÅL

AV

enstemmige
llO-sentral

REVISOR

FOR

Innstilling

datert 18.05.2017

kormnune

sine medlermnar

Kontrollutvalet

SAK

sitt regnskap

godkjent.

fra kontrollutvalsekretariatet.
i fellesnemnda

Skod)e,

skulle

Under

bli invitert

drøftingane

vart det bestemt

til møte i kontrollutvalet

at Ålesund

etter sommarferien.

innstilling:

nr.3 i Møre

Ålesund,

for 2016 blir

FELLESNEMNDA

si samrøystes

Kormnunerevisjonsdistrikt
komrnunane

uttalelse:

Haram,

og Romsdal
Ørskog

blir

valgt

til revisor

for verksemda

iFellesnemnda

og Sandøy

25/17

PÅSTAND

OM

FEIL

TOLKING

(Saken kom opp under

eventuelt)

Kontrollutvalgets
Saken blir

Torgrim

å kornme

B. Finnes

enstemmige
tilbake

AV

BYGNINGSLOVEN

vedtak:

til i neste møte.

Torbjørg

Fossum

Thor

Hansen

Terri-Ann

leder

medlem

medlem

medlem

(sign.)

(sign.)

(sign.)

(sign.)

Senior

Gunn Wågsholm
varamedlem
(sign.)

for

SUNNMØRE
KONTROLLUTVALSEKRETÅRIAT

Kontrollutvalget
Ålesund

IKS

i

kormnune

Dato:

SAK

21.06.2017

28/17

OPPFØLGINGSNOT
Som vedlegg
Notat

ø

Notatet

AT-NÆRINGSDRIFT

AVFALL

følger:
fra kornrnunerevisjonen

er sendt på høring

Oppfølgingsbrevet

og høringssvar

refererer

kontrollutvalget.

datert 21.06.2017
er motatt

seg til 3 nummererte

I kontrollutvalgets

vedtak

og innarbeidet.
brev som tidligere

er behandlet

i

i sak l 7/17, den 5. mai pkt. 4 går følgende

fram:

Etter at komrmmerevisjonen har ferdigstilt sitt arbeid vil kontrolhttvalget
ta opp til
behandling revisors rapport, samt øvrige forhold som måtte være kommet tilisaken.

Overtid
En har fatt opplyst

Ulovlig

direkte

Det går fram
kjøp

at Arbeidstilsynet

Kormnunen

av notatet
er videre

kroner,

anskaffelse

Budsjett
Det blir vist
og investering
betinger

at det er gjort

utgjør

flere andre ulovlige

Inn mot dette selskapet

meldt

mener

imi til KOFA

komrnunen

ca IO millioner

og rekneskap

for

til kritikkverdige
forligger

har fått utsettelse

av Norges

i sitt tilsvar
kroner

inkl.

innkjøp

foregår

ved Næringsdrift

avfall

emi

det na po1itietterforskrung.

Mil)øvernforbund.

at beløpet

som gjelder

I stedet for ca 24
ulovlig

direkte

mva for årene 2013-2016.

næringsavfall

forhold

på vel 37 millioner

at det ikk)e

Kormnunen

tilsyn.

anskaffelse

fra OK Entreprenør.

millioner

har igangsatt

nevnt

kroner.

inurnmerert

En signering

feil av betydmng
med levenng

brev som sarnlet merforbmk
fra revisor

for skatte-og

av næringsoppgave

på næringsoppgaven

avgiftsmessige
for 2016.

forhold.

i drift

Andre

forhold

Et tema som ikke har vært behandlet
ektefellen

til VH-leder.

fakturaer
viste

Foretaket

fra dette foretaket

det seg at VH-leder

myndighet
anvist

til å handle

utbetaling

VH-leder

vant anbudsmnde

er anvist

av VH-leder

står oppført

fra kommunen

av tildeling

Jahren

i kredittvurderingen
den 29.01.2015

bør vektlegges
Notatet

omhandler

Ålesund

ø

at Sigmn

Solutions

av tildeling

på same måten

kormnune.

er Frozt

Solutions.

kommunen

seg i denne saken er foreløpig

av ovenstående

og inhabilitet

legger

har

VH-leder

har

til å handle

for.

I denne forbindelse

i foretaket.

gitt informas)on

rolleforstaelse

På bakgrunn

Den som har prokura

ved
konstaterer

På tross av dette deltar

til Konserninnkjøp

om hva som

av oppdrag.

g)ort med manglende
vil foreta

3

Videre

kredittvurdering av Frozt Solutions. Det

som de nurnmererte

Det nye temaet

til Bingsa.

om hva som bør vektlegges
ble valgt.

Jahren har prokura

et møte der det blir

ved beslutning

i dette foretaket.

til Konserninnkjøp
Frozt

av tjenester

som tilhører

anbudskonkurransen.

som leder selv er bemyndiget

sekretariatet at det den 22.01.2015 blir glem'iomført
'framgår

om levering

et foretak

vegne i alt som hører til driften.

til et foretak

av oppdrag.

Solutions,

før og under

med prokura

på fullmaktsgiverens

har også gitt inforrnasjon

beslutning

før er kjøp fra Frozt

brevene

kritikkverdige

forhold

Den iru*jøpshåndteringen

framstår

i

som der er

som svært kntikkverdig.

Hva

ukjent.

en saken fram for kontrollutvalget

med forslag

om slikt

vedtak:
1.

Kontrollutvalget
oppfølgingsnotatet.
til å svekke

2.

tilliten

Kontrollutvalget
evne som politisk

viser til de tre numrnererte
Kontrollutvalget
til Ålesund
mener

videre

mener

brevene

fra kormnunerevisjonen

at de forholdene

og

som blir belyst,

er egnet

komrnune.
at et godt omdømme

og admimstrative

ledelse

også kan være avhengig

har til a handtere

av den

det som er uønskede

hendelser.
3.

Det ligger

til rådmannen

hendelser.

Kontrollutvalget

å handtere

de personalmessige

vil be om at rådmannen

konsekvensene

gir kontrollutvalget

av uønskede
en skriftlig

redegjørelse når konkluslonen vedrørende de personalmessige konsekvenser
foreligger.

Harald

Rogne

daglig

leder

!!?!5c5Xa'Ni!a'S
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Kommunerevisjonsdistrikt

nr.3

i Møre

og Romsdal

IKS

Dato:
21.06.17

Til
Kontrouutvalget

iÅlesund

kommune

OPPFØLGINGSNOTAT
Vi viser til nummerette
1.

- Næringsdrift

avfall

brev om diverse problemstillinger

knyttet til Næringsdrift

avfan,

Innkjøp

1,1

0ppfølging

1.1.1

0KEntreprenør

Etter at nurnrnerert

nummerert

brev

brev ble lagtfrem

avdekket Sunnmørspostenytterugere

stillinger knyttet til innkjøp ved Næringsdrift
politiet.

avfall. Dette er nå under etterforskning

Viderehar detkornrnetfrem at andreentreprenører i februar
igikjøpssjefen

oppmerksom

problem-

på at OK Entreprenør

hadde rarnrneavtale om. Det gikk frem av brev fra
«OK Entrepyenør as har flere maskineriarbeid

av

2015 gjorde rådmannen/-

utførte arbeid som de mente de selv
at:

entreprenørene

på Bingsa avjallsplass. Dette haåde

de

også f»å sløttttn av 2014».

Detble slik vi forstår det, dengangkonkludertmedat arbeidetOK Entrepreir-,34tførte ikke
vari konkurranserneddennerarnmeavtalen.
Vi forstårdetvidereslik atkornrnffri-<Hr4va1gte å

ikke se nærmere på omfanget av leveranser fra OK Entreprenør
regelverket om offentlige anskaffelser.

til Næringsdrift

avfa!l

Å

Kornrnunen har blitt meldt inn til KOFA av Norges Miljøvernforbund.
Kornmunen sendte
tilsvar til denne klagen 23.05.17. Kornrnunerevisjonen
fikk kopi av dette tilsvaret 12.06.17. Det
går der bl.a. frem at:

Postadresse:

Besøksadresse:

Postboks 7734, Spjelkavik
6022 Ålesund

Lerstadvegen

545, 4 etg.

Telefon:

Bankkonto:

70 17 21 50

6540 05 00465

Epost:

Telefaks:

komrev3@kotnrev3.no

Føretaksregisteret:

70 17 21 51

NO 971 562 587

!!!!Y'!':Xiu!!!'Th!!j
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«Redegiørelse

vedrørende

OK Enkeprenør

AS

Ålesund kommøe v/ VH Næringsdrift avfall har overflere år hatt et etablert samarbeid med
OK FstreprenørAS. Dette dreier segom ulike tjenesteområder ved Bingsa avfallsanlegg. Det
foreligger ikke skriftlig kontrakt som regøtlereravtaleforholdet. Når det gjelder ivaretakelse av
miljøbestemmelsenesom er fastsattiieldende anskaffelseslov,§,§I & 5 (i forhenværende lov ,§,§
1 & 6), vil inålagede fremheve av avfallshåndtering er et omrMe som er strengt regvtlert av
offentlige myndigheter. I dette ligger det også ivaretakelse av relevante miljøhensyn.
Utført arbeid knytterseg til ulike 5enesteområder innen graving og massetransport og er av et
vesentlig omfang, særlig de siste 3-4 årene. Arbeiået ået åreierseg om har ikke vært
honkurranseutsatt, men inålagede er av aen oppfatningat deler av dette arbeidet likevel ihke
utgjør et brudd på regelverketfor offentlige anskaffelser.Bakgrunnen for åette er åstraordinære
henåelsersom brann ogfoysinkelser, samt oppdragsom må karahteriseres som
utvjkIingsprosjekter. Dette vil bli redegjort for i åetfølgende.
OK entveprenøvAS har over lang tid dført mange og ulihe, men mindre utålingsprosjekt ved
Bingsa avfallsanlegg. På denne måten har åe ogsåskaffet seg kompetanse og tilpasset utstyr til
arbeid på et avfallsdeponi, herunder spesialfilter og hev/seå4uåsjon til førerkabin. Førerne av
maskjnene har ogsågjennomgått sikkerhetskuvsfor arbeid på åeponi.
Tabellen nedenfor viser regrtskapsmessigoppdeljng i'wnenfor uljhe behandlingsområderi
avfallsdeponiet. Imitenfor ae øtlike områdene er her igjen mange ulike utviklingsprosjekt der en
uten å kwne forutse åette på forhånd, må benytte segav et gravemaskin eIIerhjvtlIasteriløpet
av prosjeMetsfremdriff..
Brann 2014

Ved storbranni2014,
benevnt som objåt

benevntsom objåt 7244 i tabellen underogved etterfølgendeoppryMing,
7243itabe11en under og med en kostnaa på kr. 1435 623,- iålusive
mva.,

var det under ingen omstendighet mulighet for å gjennomføre anbudskonkurranse, hverken
taderselve slukkingen, eIIerjoppryddingsarbeidetietterkant,
da ået var kritisk å få ryMe og
emballere brawnavfallet snarest på grøtnn av låtproblem og ulempe for avfallsanleggets naboer.
Ryddi,ngog emballering pågikk i shttten av 2014 ogi2015. En kan anta at normaldrifl; utgiør
ca. 4 000 000,- iålusive mva. ogsummet for opf»ryMing og emballering da utgiør ca. 1,25 mill
i2014 og 2,25 mi11i2015, til sammen 3,5 mill iålusiv merverdiavgift. Totalt utgjør brann og
ryMekostnader

4 935 623,- inklusiv

mva.

Foniåelse knyttet t'd anskaffelseav papir, papp ogplastpresse
Ved anskaffelseav ny pap'w, papp og plastpresse (fra amgen leweranåørl ble det også nødvewtdig
å benyttegravemaskiner og hjøtllasterfra OK EntreprenørAS på g'umø av forsiået levering av
dennepressen.Leveransen ble utsatt ogAlesøtnd hommune som opparagsgiverfryktet at nonh
agent og tilbyder ville påberope segansvarsfrihet på grunn av leverandørens handlinger. Som
kompensasjon og avhjelp ble det levert en mindre presseenn bestilt inntil pyoauksjon av ny

!o'2M!!!!'viu!!!!1
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pressehosny levemwlør kunrte bli effektuert.Pressesom oppyinnelig bestilt ble først levert og
montertislødten

av febrøtar2017, altså ca. ett årsenere em, avtalt
leveringstid.Det man ikkefoyutsåi denne situasjonen var behovetfor åstra både hjullaster og
gravemaskiåapasitet. Kostnaden, 3,35 mill iålusive mva, tÅses under objekt 7206.
UtålingsprosjeM

NAF-bm'ten

UtviklingsprosjeM NAF banen, objåt 1668itabe11en nedenfor og ved utviaelse av
aeponiområde, objeM 1608 i tabelle: nedenfor, ved legging av membran på ænnlegget var OK
Entreprenør eneste aktuelle leverandør fordi aeitillegg til å ha sikkerhetskurs og egnede
membran. Totalhostnaden ved brå av OKEntreprenørAS
kr. 7227847iåbtsivemva.

på de to prosjektene beløperseg

til

Unntåsbeløp areier seg etter dette i henhold til dohumentasjon over på totalt kr. 15 513 470,iålusive mva for årene2013-2016.For2017fremgår ået av oversikten at fakfurerte kostnader
til OKEstye-pyenørAS erkr2 775 828 i:nkl. mva, detteihovedsak tjenesterknyttet
til
papppresse som tidligere omtalt.
Koålusjon: Deler av arbeid som er utført med bakgrunn i avtale med OK EntreprenørAS
er
etter d,etteå betrakte som en ulovlig direkte anskajfelse. Etter innklagedes vøtrdering kan ået
dreiesegom ca10 000 000 iål. mva for årene 2013-2016. For 201 7 dreier faktwerte
kostnaderseg om 2 775 828 iål. mva, hovedsakelig til betjeningav papp-presse. Ettersom
avtale mellom Alesund kommwne v/ Næringsdrift avfalØ er iverksatt før 1.I.2017, kan ihke
redene som fremkommer av LOA §12 om overtredelsesgebyrkomme til anvendelse.»
1.1.2

Andre

leverandører

Vi bad tidligere rådmannen om å bli orientert om eventueueandre ulovlige
Næringsdrift avfall. Vi fikk da opplyst at det også gjaldt Miljøkvalitet

innkjøp

ved

as.

Som følge av sakskomplekset og utviklingen isaken, tok kornmunerevisjonen etter dette ut
en oversikt over ane innkjøp av en viss størrelse på Næringsdrift avfall de siste årene, og

sjekket leverandørene opp mot avtaleoversikten som ligger på intranettsiden tuÅlesund
kommune. Detvar da en del leverandører som ikke fremgikk av avtaleoversikten, og vi

bad

rådmannen 25.04.17 om å få en kort redegjørelse for hver enkelt av disse leverandørene.
I
rnøte med rådmannen 04.05.17 fikk revisjonen en foreløpig redegjørelse
og oversikt som

viste at det itiuegg var 3 andre innkjøp som etter rådmannens foreløpige vurdering så ut til å
være istrid

med regelverket. Dette gjaldt:
Østensen Jan Transport, interntransport

2014-2016, 1,2 mill.kroner

Tenden Miljø, Leie 2 komprirnatorbuer,

2015-2016, 1,3 mill.kroner

Nordcon as, Kjøp av containere, 2016, 1,4 miu. kroner
o

MerknaderatTafjordKraftvarmehaddeuteerøforespørse1omprispå

containere og der laveste pris ble valgt. Men dette ble ikke kunngjort ihht

!o'2!"'i!5e':Xi%!!'e
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Forskrift om offentlige anskaffelser, og Konsern-innkjøp
kommunerevisjonen
Detvaritillegg

og

vurderer den derfor til å være ulovlig.

til dette 2 kompliserte kjøp som kan væreistrid

med regelverket, men der

det etter rådtnannens vurdering var vanskeug å konkludere.
Det ene gjelder Mujøkvalitet

as (i tiuegg til tidligere omtalte balletering), og dreier seg om

leie av knuser ipåvente av levering av ny knuser. Omfanget er kr 768.812, og det kan værei
strid-me-d-rege1verke-t.

-

-

---

-

-

Det andre er knyttet til at detvært omfattende kjøp fra Frydenbø

Industri as. 4,6 rniu. kroneri

2015 og 4,9 rnill. kroner i2016. Iflg rådmannen er dette knyttettil

mange

utviklingsprosjekt.

Dopstadt-

I tillegg utfører Frydenbø

iflg rådrnannen valgt av leverendøren

arbeid på innkjøpte

knusere, og er

avmaskinene til denne type arbeid.

Vi har ikke fått oversendt skriftlige kontrakter/avtaler
det slik at det ikke

små prosjekt, bl.a.

angående

disse innkjøpene,

og forstår

foreligger.

Videre er det avdekket at det handles med Hasko Bil as uten kontrakt. Dette gjelder slik vi
forstår det cont ainere. Omfanget i2014-2016 var O,8 rniu. kroner.
Vår vurdering er at i noen tilfeuer der det kan være diskusjon om innkjøp
følge av terskelverdier

(mange småoppdrag, utviUingsarbeid

å forsøke å lyse ut for å unngå diskusjoner og rnistenke1iggjøring.

må utlyses som

e.l.), så bør kornmunen vurdere
Dette bør komrnunen

også

vurdere å g3øre ienkelte tilfeller selv om innkjøpet strengt tatt kan være innenfor
terskelverdiene.

Det må uansett foreligge dokurnentasjon på at det er gjennornført

konkurranse.

Det er også etter vårvurdering
utviklingsprosjekt

viktig at det foreligger skriftlige avtaler/kontrakter

i forkant av at de settes igang, og som på forhånd godtgjør

på

at det er reelle

utviklingsprosjekt.
1.1.3

Frozt

Solutions

Etter at det kom frem at foretak til ektemann til VH-leder vant anbudsrunde om levering
tjenester til Bingsa, gikk kommunerevisjonen

av

gjennom ane fakturaer fra det aktuelle foretak,

og fant 3 fakturaer som var anvist av VH-leder før og under anbudskonkurranse.
Kornmunerevisjonen

gjorde rådmannen oppmerksom på disse fakturaene 27.04.17.

Videre undersøkelser viste at VH-leder står oppført

med Prokura idette foretaket. Den som

har Prokura i et foretak er bemyndiget til å handle på fullrnaktsgiverens

vegne

ialt som hører

til dritten. Det er mao. slik at VH-leder har anvist utbetaling til et foretak som hun selv er
bemyndiget

til å handle for.
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Når det gjelder
10.11.2014

selve anbudsprosessen
blir det opprettet

Oskar Slinning

20,11,2014
Teksten

dokurnent

til Konserninnkjøp

kan dette fremstilles

sender Frozt Solutions faktura til kommunen
Bingsa,

- gjennomgang

VEDIEGG

avkontroupunkt».

Fakturaen

--

--

av PO Slinning

blir kontert

---- - --

-

-- - -- - --

Teksten

faktura til kornrnunen

av fotoweb

av PO Slinning
06,01.2015

- pretrykkveggbilder

og anvist av SJahren. VEDIEGG

satt til 12.01.2015

kr 50.000 (eks. mva).

bransjekontrakter

for oppdraget

hvorÅlesund kornrnune

for rådgivertjenester

De ber om at dette blir endret og frernhever
hos potensieue

vurderer

med konklusjon

kontrakten

12.01.2015

til å være

tilbydere,

gjennornføres

av Standard

vil for øvrig

Konserninnkjøp
ikke er istrid

og dekkende,

tilbudsåpning

blir kontert

gjør betydelig

gi bedre grunnlagetfor

om at utlysningen
balansert

utarbeidet

at «En slik endring

og gi en bedre prosjektgjennornføringsfase.».

henvendelsen

Fakturaen

(RIF) brevti1Ålesundkommuneder

om at de «er blitt kjent med et tilfelle

avvik fra ornforente

veggbilder».

-

3

senderRådgivendeIngeniørersForening

de opplyser

interessen

- trykk

-

av Birt,gsa

er «Bingsa Påløpte timer pr. 29.12.2014 - Fotodokumentasjon/opplæringa

implementering

prisene,

pålydende

og

---- - - - -

Visøtalisering

avfalls-plassog planlegging av nytt overskøtMsmassedeponi.
Tilbudsfristvar
kl: 13:00.
sender Frozt Solutions

I

kr 60.000 (eks. mva).

pålydende

ble det kumigjort en anskaffelse av: KonsøtIenttjenester:

29,12.2014

fra Per

60 påløpte tirner pr, 15.11.2014 - opplæring

- - --anvistav-SJahrert VE1)IECtCi-2'------12.12.2014

slik:

av Sigrun Jahren og som ble oversendt

angående behov for anskaffelse

er «Fotodokumentasjon

O.Slinnning

og datooversikt

av Charlotte

også kunne
kalkulering

besvarer

Guldbrandsen

øke
av

denne

med regelverket,

og at utlysningen

Norge.»

og at de

ikke vil bli endret.
og Marie

Christine

Thorstensen.
22.01.2015

blir det gjennomført

kredittvurderingen
29.01.2015
Slinning

kredittvurdering

at Sigrun Jahren har prokura

avholdes

det et møte meuom

av Frozt Solutions.
i foretaket.

Charlotte

VEDIEGG

Guldbrandsen

Detfremgår
4

(Innkjøp)

og Sigrun Jahren. I referatet er det tydelig at det blir gitt informasjon

Konserninnkjøp
VEDLEGG
25,02.2015

om hva som bør vektlegges

ved beslutning

i

av tildeling

og Per Oskar

til

av oppdrag.

5
inngås kontrakt

med Frozt Solutions

leverte tilbud var COWI AS, Hjellnes
tilbud ble awist.

Consult

som følge av anbudsrunde.

as og Multiconsult

as. Multiconsult

Andre

som

as sitt
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Ang. kravspesifikasjo:nen
I kravspesifikasjonen
konkurransen

går det innledningsvis

fram at Oppdragsgiver

er:Ålesøtnd kommune v[Virhsomhet

og Kunde for

(T7H) Vann, Avløp ogRenovasjon

(VAR).

Videre at:
Gjennom denne anskaffelsen skal Oppdmgsgiver inngå rammeavtale
om kjøp av konsulenttjenester.

med en leverandør

Konsu1ent5enestene skal bestå av vjsøtalisering av Bingsa

- avfallsplass-og-pXanleggi-ng-av
nytt overshudds-massedeponi; beståemde-av-flere aeponier:
Herunder vil visualisering av støy- og støvkart, samt av deponiets ufforming,
viktig del av planprosessen.

være et

KonsulenttjenestemsM utføresitett dialog med Oppdragsgiver,pey telefon/e-post,og ved
oppmøte fra Leverandørifelt
(på EMngsa).
Drift av overshuddsmassedeponiet skal være på plass sommeren 2015.
Når det gjelder avtalens varighet går detfram

at:

Oppstart av avtalen er ved avtalesignering.
Avtalens varighet er ca 2 år fra avtaleoppstart.
Når det gjelder omfang er det angitt en tidsrarnme

og volum. Tidsrarnmen

er angitt til:

Anslagsvis 400 timer. Dette er høtn et svært grovt anslag som køtn er meøt for å gi
leverandørese en pekepinne på omfanget av avWen. Omfanget på avtalen tÅl kunne
avåe

fra dettejavtaleperioden,

og Oppdragsgiver er ikke bundet av det oppgitte anslag.

Mens detfor volurn går fram at det vil: være aåengig
aktiviteter,

budsjettsituasjon

og andre rammefaktorer.

av blant annetKundens

behov,

Og at det: som er oppgitt i prisskjema er

kun satt forå få en prismessigsammenlignjngievaIøteringen.
Når det gjelder rninstekrav

går detfram

at: Konsødenttjenesten

skalihovedsak

bestå av

følgeøde:
VisøtaXiserjng av Bingsa avfallsplass og planleggingsett
Iwnsamling

ogsystematisering

opp mot nye deponier.

av støy- ogstøvdatajsamaybeid

med kommunens

drifl:savdeling.

Visøtaliseringav støy-og støvkartfor området som er regøtlert til avfall, samt
nærliggenae områder.

Utarbeideføyingerfor områdereguleringog samarbeideiprosjektgruppe for
reguleringsplan.
Det går også fram at:
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Oppstart av avtalen skaØ skje snarest etter avtalesignering.
Iforhold

tilkompetanse

og erfaring

går detfram

at:

Leverandør er ansvarlig for at konsulentersom skal gjewnomføreoppdrag etter denne
avtaLeøer kjent med imøholdet av et sliht type oppdrag, herunder at ae aktuelle
konsulentene hay giennomført lignegde konsulenttjenester tiåligere.
Videre at: Konsulentersom shal øtfføre tjenesterihenhold til denne avtalen skal ha:
1.

Tånjsh kompetansepå masternivå innenfor relevant fagområde.

2. Erfaring medvisøtalisering,
hvor redle måldatafra felt ogbakgrøtrtnsdatafra fysiske
moåeller og CAD står semtyalt.

3.

Kunnskapogerfaringsettoppmotbrukavredigertfoto-ogfilmmaterialesomaMve
medier i forbiielse med rapportering.

Når det gjelder tildelingskriterier
-

Tilgjengelighet

-

Pris

-

Erfaring

-

Oppgaveforståelse

-

Gjennomføringsetme

-

Dokøtmentert

-

0-pf»startstidspwnkt

Det var gitt nærrnere

så går det frarn at der vil bli vektlagt

kompetanse

følgende:

øttover minstekyav

(hervtnder flåsibilitet)

opplysninger

om tilgjengelighet.

Det stod følgende:

Leveramlørens tilgiengelighet er tÅktig, særljgsett opp mot fi,isjskoppmøteifoybindelse
med møter med Kunde, befaring o.l.
Leweraiør skal beskrive sin tilgjengelighet, herøtmlerper telefon, e-postogfor oppmøte.
Detvar også gitt nærrnere

opplysninger om erfaring. Det stod følgende:

Levemndørskal dokumentere
at de aktuelle konsødenteneha'kunnskap og erfaring
sett opp mot de krav som ersatt i de tre pøtnktene underminstårav "KompeÅse og
erfaring".
Leverawlørskal vedleggereferanse(r) for aktuelle konsulenter, fra tiåligere arbeid
med visualisering iwnenfor tilsvarenåe tjertestersom beskrevetiåette
koåwransegrumgIaget.

Det var også angitt hvordan oppgitt pris iet eget vedlagt prisskjema skal fyues ut og forståes.

!\2!i%o!i'BFj
Side 8 av 21

Anskaffelsesprotokoll
skrev en forenklet

Innkjøpsavdelingen

protokonen

anskaffelsesprotokou

ble det gitt en kort begrunnelse

I heåold

til koåurransegru'wnktget

den 06.03.2015.

for valg av leverandør.
har Opparagsgiveyisin

I denne

Det gikk fram at:
vurdering

lagt vekt på

tilbydenøes Tilgjengelighet, Pris, Erfaring, Oppgaveforståelse,Gjemøomføringsevne,
Dokumentert

kompeÅse

utover minstårav

og oppstartstidspøtåt

(herunder

flåsibilitet).
Videre når det gjelder

pris så stod det at:

Det var ikke stoyeprisforshjeller mellom tilbudene. Hje17;nes
sin tilbøtdspris tu:tr NOK 462
500,- Frozt Solutions sin tilbudspris varNOK456
500,- og COWIAS sin tilbuds-pris
NOK445 250, -. Pris ble dermed ikke en avgjørendefåtor for tildeling av oppdraget.
Videre at:
Alle leverandørene
Frozt Solutions
I detfølgende

har levert gode tilbøtd sett opp mot kraveneikoåurransegrunnIaget.
sitt tilbud skjllerseg

ble det nærmere

redegjort

positivt

ut på eåelte

for de enkelte

punkter,

...

punktene:

Tilgjengelighet:

Ved vurderingen av tilgiengelighet har oppdragsgiversærlig vekt lagt mulighet en til
fysisk oppmøte sett opp mot befaring, møter med oppdragsgiver, samt opplæring av
kommunens årfflsavdelingslå
vurdererFrozt

at dissekan foreta datainnsamling. Oppdragsgiver
Soløttions som best på dette punktet. De kan møte på kort varsel, ut en at

det va me@re støyre kostnaaer for oppdragsgjver.
ErfarinH:

Ved vurderingen av erfaring har oppdmgsg'werlagt særlig våt på leveranåørenes
erfaring med visualisering, samt erfaring og køtnnskapsett opp mot brå av redigert fotoogfilmmateriale. Frozt Soløttionsvøtrderessom bestfiå dette puåtet, da de viser til em
særlig god kompetanse og erfari:ng innenfor visualisering, herumler har ae vedlagt
presentasjoner

av tidligere prosjekter. Videre kan Frozt Solutions vise til svært god

erfaring Åøen foto ogfilm.
Oppgaveforståelse:
Under aette punkt et har oppdragsgiver sett på leverandørenes

beskrivelseav hvoydan de

vil løse dette o-pparaget,herøtnderhvordan leveraiør vil fremskaffe nødvetdig
dohumentasjon tfil arbejd med regøderingspÅ iprosjektgruppe.
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Frozt Soløttions vurderes å ha levert en særlig god beskrivelse wnder dette
puåtet.
Deres
løsning
ved å bråe ewtkonsulett gjennomgående på hele prosjektet reduserey
ressuysbråen
til oppdmgsgiver, og det leggey opp til en enklere kommøtnikasjon mellom
oppdragsg'werog Xeverandør. Det vil ogsåredusere reisåostnader for opparagsgiver.
T77dereleggeyFrozt

Solstions

opp til opplæring av oppdragsgivers ansatte slik at de kan

u$re enkeltoppgaverfor å maksimere resultatet innenfor m'tgitt estimert tidsforbrå.

Frozt Sohttions

vurderes som best på dette punM da de har satt opp et svært grundig
tiasskjema, herunder koåret angitt hva som skal gjøres når, og estimert
antall åer,
samt timer, per oppgave.
Avsluttende

kornmentar:

Pwzsert på leverandørenes

redegjørelser vurderes Frozt Solutions å ha presentert

det beste
tilbøtået. KontraM for Konsulenttjenester: Vistrtalisering av Bingsa avfallsplass
og
pÅlegging
av nytt overskuådsmassedeponi, ti,ldeles med aette Frozt Solutions.
Relative

poengmodeuer

Detforeligger

også to relative poengrnodeuer.

jøpsavdelingen.
Hjellnes

og enfra

ga Frozt en score på 10,OO, COWI en score på 6,58 og
ga Frozt en score på 10,OO COWI en score på 9,50

en score på 9,16.

Rådmannen

har overfor

selvstendig

forsvarlig

avdelingen

en score på 6,76, mens sistnevnte

og Hjellnes

nødvendig

Den førstnevrite

En fraVAR

kornrnunerevisjonen

grunnlag

har evaluert

å innhente

informasjon

og tildelt

presisert
oppdraget,

fraa VAR-avdelingen

at det er Konserninnkjøp

som på

men det var etter deres vurdering
for å evaluere tilbudene

på en

måte.

En gjennomgang
om kunnskap

av disse to poengmodellene

og erfaring

medier iforbindelse

kan tyde på at særlig utslagsgivende

sett opp mot bruk av redigert

foto- og fflrnrnateriale

var kravet

som aldive

med rapportering.

Videre var tilgjengelighet

og evne til opplæring

av ansatte påved

Bingsa Næring

også til en

viss grad utslagsgivende.
Oppgaveforståelse

var også noe utslagsgivende.

Fra tilbudet

til Frozt gikk det frarn at:

I tilbøtdet imrtgår en nøtmeyishmodellering av vind- og luftstrømmer ovewBingsa
avfalXsplassforå beskrive lokale vÅlstrømmersom påvirker tramport av låt ogstøv.
Som basjsfor arbejdet bråes en terrengmodell utvikletipuåt
2.1.4.
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Arbeidet øtfføresved brå (21,1
partikkelbasert CFD- modellering (Lattice Boltzmann
metoaer - LBM) åer strøm og kollisjonsprosesserteoretisk beregnes på tvers av et
begrensetanta17,partikler. Metoden er fteksibe7i og med at 3D modellerte flater fra
masseberegni'nger,bygninger og honstråsjoner kan leggesinn som fiittstående objekteyi
modelleringen fortløpende, og modellen kan dermed rekåulere

varieremle initielle

betingelser over en tidslinje.

Som kalibreringsdata for modedleringenbrøtkes data Åsamlet
bes-kreve-tip-uåt-2.2.I innkjøpsavdelingens

poengmodell

imigår

i kontrollpuåter

dette slik

Inkluderer ModelXering av støv- og støytransport (arbeid uiføres ved brå av
partikkelbasert CFD-modellering, enfLeksibelmetode hvor modellen kan rekalkvtlerer
varierende

initielle

betingelser over en tidslinje.)

3D av bygninger og hindringer

ved Bingsa

bøkluderer

også Polygonmodelleringi

(konstråsjonersom

påvirker

lokale

løtfl;hastighetero.l.)
Avsluttende

kommentar

Kornrnunerevisjonen

har forstått

gjort oppmerksornrne
Næringsdrift

på at Frozt Solutions

avfall samtidig

2014 har overskriften
har overskriften
Rådrnannen

det slik atverken

allerede leverte

som de leverte tilbud.

euer Konserninnkjøp

og fikk betalt for, oppdrag

Fakturaene

fraanovember

og konkunansegrumi1aget

«Fotodokumentasjon»,

ble
til

og desember

fra desember

2014

«Visualisering».

har etter vårvurdering

overlappende

kornmunalsjefer

prosjekt,

første fakturaene

gitt en grundig

men er forskjellige

innkjøp

for at dette ikke er

redegjørelse

som må vurderes

ikke kan sees på som en del av den anskaffelsen

separat. Mao at de

som ble lyst ut desember

2014.
Det er Konserninnkjøp
å innhente

nødvendig

som isiste
informasjon

måte. Det er også nødvendigvis
større

del av prernissene

Kornrnunerevisjonen

instans har evaluert
fravirksornhetene

anser denne anskaffelsen

for anskaffelsen.

etter vårt syn uavhengig
om hvorvidt
1.2

anskaffelsen

Atngåen&e

for å evaluere tilbud

Det er ofte
på en forsvarlig
er, desto

blir gitt avfagavdelingen.

stines spørsmålved

grunnlaget

oppdraget.

slik at desto mer faglig avansert en anskaffelse

om det ikke skune vært leid inn ekstern
detkan

og tildelt

som faglig avansert, og det reiser spørsmålet

teknisk

ekspertise

til å hjelpe med anskaffelsen

fagavdelingens

habilitet

Dette er riktig

nok en såkalt del 1 anskaffelse,

av dette nødvendig

med på å tilrettelegge

for å sikre at det iettertid

var på forretningsmessige

fowautningsrevisjon

til åvære

20NN

like vilkår.

da

men innleie

var

ikke blir stilt spørsmål
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Komrnunerevisjonen gjorde en ornfattende undersøkelse

i2011 rettet mot regelverket

offentlige anskaffelser, og i hvilken grad det ble etterlevd. Undersøkelsen

for

avdekte brudd på

regelverket for offentlige anskaffelser innen VH VAR og VH VAP. Kornmunerevisjonen anså
det den gang særlig nødvendig at rådmannen følger opp og påser at disse to virksornhetene
etterlever

regelverket

for offentlige

anskaffelser.

Undersøke1sesrapporten ble behandlet i bystyret den 09.02.2012 som sak 008/12. Bystyret
bad da rådmannen arbeide videre for å styrke internkontrouen iforhold til å sikre-at
vir-Rs-omhetene-ett-erle-veriege4v-ffirk-etfo-roffe-nt1i-g-ea-ns-kaff-elseF.V-id-er6-b-ler-ådmann-enbedt
om å spesieltfølge
opp VH VAR og VH VAP.
Et sentralt tema iundersøkelsen, var manglende rutiner på beregning av anskaffelsenes
verdi. Det stod følgende:

Det synesgenerelt sett ikke å være gode nok rutjner på å se løpende anskaffelseri
sammenheng, derhver leveranse isolert ikke nødvendig'tÅserså stor, men åeysummeme
blir betydeljge.Det bør derfor etableresrutiner for å anslå vewdienpå ulike anskaffelser,
oggjennomføre anskaffelsesprosedyrerut fra anskaffelsenesart og beregnedeuerdi.
Når det gjaldt de konkurranser som ble gjennomført

i regi av innkjøpsavdelingen

Så stod det:

Revisjonen har vurdert disse anskaffelsenetil å holåe et gietnomgående høyt nivå i
forhold til å ivareta de krav soffi regelverket stiller. Kommunen har trolig et godt
ødgangspuåt med basis i aet kompetansemiljøet inåjøpsavdelingen represemterer,
Undersøkelsen i2011 tok utgangpunkt i en liste over leverandører hvis sum de siste fire
årene var over den nasjonale terskelverdien som da var 500 000 kr. For et utvalg av disse
igjen, ble kommunen bedt om å dokumentere (samisynliggjøre) at anskaffelsene som var
gjortfra den enkelte var gjennomførtitråd
Avslutningsvis, i forhold til kontrollrutiner

med anskaffelsesregelverket.
stod det irapporten

iinnkjøpsavdeIingene,

at:

Revisjonemsgjennomgang viser at å ta utgangspøtnktireskontroen kan være et egnet
grumølagfov å uiføre kontroll, for eksempeli form av stikkprøvekontroll, med kommunens
anskaffelser.
I kontrollutvalget sitt møte den 05.05.17 bad kontrouutvalgslederen om en redegjørelsei
forhold til hva som har skjedd etter bystyrevedtaket i2012. Da innkjøpssjefen

ikke var

tilstede på møte, ble det vurdert som formålstjenlig å kornrne tilbake til dette på senere
Ivår henvendelse

ti! rådrnannen

undersøkelsesmetode

av 25.04.17, benyttes

langt på vei den sarnrne

som ble benyttet i2011. Den foreløpige

den 04.05.17, viser at kommunen

har beveget

rnøte.

seg ipositiv

redegjørelsen

retning

som vi mottok

siden den gang.
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Tilbakemeldingen

nå, besvares i større grad med referanse

verbale forklaringer.
gjennornført

Det at en refererer

å være

Når det gjelder

itråd

og bruken

siden 2012. Antauet

at disse rammeavtalene

kommunerevisjonen

kan karakterisere

en del flere leverandører

nummererte

sett at anskaffelsen

også normalt

er

sett er

av rammeavtaler,

blir benyttet

av VH-lederne.

er det likevel et stykke framtil

det

her tu nye påviste brudd,

som godt nok. Viviser

er satt igang

så ser det ut til å

avtaler ser ut til å ha doblet seg siden den

iall hovedsak

til system og rutiner for anskaffelser,

I forhold

grad av

med regelverket.

utvikling

gang. Det er opplyst

og i mindre

normalt

og at den dermed

de løpende tjenestekontraktene

ha skjedd en videre

detfor

til arkivet innebærer

i regi av innkjøpsavdelingen,

dokumentert

til arkivet,

en del avhjelpende

tiltak ietterkant

og at

av de

brevene.

Når det gjelder

status per i dag, er detvår

særlig fokus på 4 utfordringer

iforhold

vurdering

til å etterleve

atÅlesund
reglene

kornrnune

bør vurdere

å ha

for offentlige

anskaffelser.

Disse er:

1. Detåfåvirksomhetsledernetilåtakontaktmedinnkjøpsavdeungen,nårdevetel1er
bør vite, at en anskaffelse
aktsornhet

ovenfor

euer kommune

kan overstige 1,1 miu kr. Særlig viktig

løpende tjenestekontrakter

utfordring

til enhver tid har tilstrekkelig

virksornhetslederne

med kapasitet

på en god måte når de tar kontakt.

kan være at innkjøpsavdelingen

komplekse

enkelte virksomhet

samlet, kan overstige 1,1 rnill kr i en fireårsperiode.

2. Det å sikre at innkjøpsavdelingen
understøtte

som både iden

er det å utvise

anskaffelsesprosesser,

tidvis

står ovenfor

som kan gi et midlertidig

til å

En særlig

store og kanskje

noe

press på kapasiteten.

3. Detåsikreatvirksornheteneivaretardqgrunn1eggen4ekravti4konkurransecigså
de anskaffelser

som er under 1,1 mill kr. Herunder

kravtil

dokumentasjon,

skriftlig

dokumentasjonen
4. I tillegg

og at det blir tydelig

blir journalført

i det digitale

regelverket.

som gjennom

Det synes erkjent

Næ ringsdriftAvfaLl.

En effektiv

en kontrou av at virksomhetene

et krav om at denne

skal innkjøpsavdelingen

kontrollrutiner

at denne kontronen
kontrou

presisert

arkivet.

til å gi god støtte tu virksomhetslederne

den førstelinjeinstans

at de blir stilt hensiktsmessige

sørger for å avdekke brudd
har svikteti

må på plass urniddelbart.

også benytter

også være

de rarnrneavtaler

forhold

på

til

I dette ligger

også

som kornmunen

inngått.
Det ble opplyst av kornmunalsjef
kornmunisert

til virksornhetslederne

ikontrouutvalgets

møte den 07.04.17 at det er tydelig

at aue anskaffelser

over 1,1 rnill kr skal gå gjennom

har

!!'!!Xi%j!!F!j
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innkjøpsavdelingen.

Videre

at det kun er innkjøpssjefen

som har hjernrnel til å inngå kontrakt

på slike anskaffelser.
Kormnunerevisjonen
rapportert

2.

brev be rådmannen

om det er nødvendig

Orientering

oppdagede

årene. Det skyldes

å fremskaffe

at utbetalt

gode samrnenliknbare

overtid pr. år ikke sarnsvarer

det ser ut tu å ha værtforsinkelser
har hatt overtid

med en videre rapportering

iutbetalingene.

på flere «regnskapsansvar».

overtid

Komrnunerevisjonen

fra 2,5 tirner

har derfor sett nærrnere

tan på utført overtid for ane
med registrert
har detvært

overtid

pr. år da

noen personer

som

det som er utbetalt

Ved 37,5 tirners uke kan det

overtid i systemet
for de enkelte,

antan overtidstirner
uke problematikk).

DVPro

for

og gått gjennom

for hver hele uke, og så
Våre funn er

til rådrnannen.
under ikke er tatt hensyn til nødvendig

Dette ville ha redusere
har det ikke innvirkning

Vi benytter

registreringene

skyld har vi sumrnert

Merk at det ikornmentarene

vurdering

på registrert

pr. uke (jf. nevnte 37,5-timers

kornrnunisert

branntilløp.

Vi vil deretter

å «teue» timer ift disse grensene.

årene 2013-2016. Vi har ordnet kronologisk

fortløpende

blir

til kontrouutvalget.

er detforskjeupå

i arbeidsrniljøloven.

før en begynner

uke for uke. For enkelhets

I tillegg

Videre

overtid og det som er overtid jf. grensene
jobbes 2,5 timer

kontron.

brudd

om overtid

Det har vært utfordrende

trukket

om at eventuelle

løpende til oss når de fanges opp av innkjøpsavdelingens
vurdere

løpende

vilieget

for enkelhets

ornfanget

av brudd

arbeid knyttet

på arbeidsmiljøloven,

til

men etter vår

på hovedkonklusjonen.

skyld personbenevningen

på sarnme måte som i numrnerert

brev:

20i6:
PERSON 13
513,5 timer

utbetalt

overtid

436,5 overtidstirner

registrert

Etter ukesvis

fradrag

Ved 6 tilfener

overstiger

Ved 1 tilfelle

iDVPro

2,5 timer: 334 tirner
siste 4 uker 50 tirner

var det en uke med 52 timer

overtid

(forklarer

4 av 6 tilfeller

i forrige

strekpunkt)
Ved 3 tilfeuer

var overtiden

over 20 tirner

strekpunkt)
PERSON 8
737,5 timer utbetalt
703 overtidstirner

overtid
registrert

iDVPro

iløpet

av 7 ukedager

(inkl. forrige
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Etter ukesvis fradrag
Ved 8-9 tilfeuer

2,5 tirner: 580,5 tirner

overstiger

siste 4 uker 50 timer

PERSON 1l
Begynner

01.02.16

600,5 timer

utbetalt

overtid

656,5 overtidstirner

registrertiDVPro

Etter ukesvis fradrag
Ved 10 tilfeller

2,5 timer: 528,5 timer

overstiger

siste 4 uker 50 tirner

Ved 1 tilfeue var overtiden

over 20 tirner iløpet

av 7 ukedager

PERSON 10
623,75 tirner utbetalt

overtid

575,75 overtidstitner

registrertiDVPro

Etter ukesvis fradrag
Ved 4 tilfeuer

2,5 tirner: 454,25 tirner

overstiger

Ved 2 tilfeuervar

siste 4 uker 50 tirner

overtiden

over 20 tirner i løpet

av 7 ukedager

PERSON 6
245 timer

utbetalt

252 overtidstirner

overtid
registrertiDVPro

Etter ukesvis fradrag
Ved 3 tilfeller
Ved 1 tilfelle

2,5 timer: 181,5 timer

overstiger
var overtiden

siste 4 uker 50 tirner
over 20 timer

iløpet

av 7 ukedager

PERSON 5
372 timer
Usikkerhet:
I så tilfeue

utbetalt

overtid

Tid til avspasering

antas å være opparbeidelse

368,67 ekstra arbeidsstirner

Etter ukesvis fradrag

og legges til

iDVPro

2,5 timer: 285,17 timer

Ved 3 tilfeue var overtiden
Hvis en ser bortfra

registrert

av plusstid

over 20 tirner iløpet

av 7 ukedager

tid til avspasering vil det likevel

va=re 1 uke som overstiger

20

timer

2015:
PERSON 5
413 tirner
Usikkerhet:
I så tilfeue

utbetalt

overtid

Tid til avspasering antas å være opparbeidelse
517,55 ekstra arbiedsstirner

registrert

iDVPro

av plusstid

og legges til

!\2i!'!i!!\i%!Å
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Etter ukesvis

fradrag

2,5 timer: 411,55 timer

Ved 8 tilfeuer

overstiger

siste 4 uker 50 timer

Ved 4 tilfeue var overtiden

over 20 tirner iløpet

Hvis en ser bort fra tid til avspasering
overstiger

av 7 ukedager

vil det likevel

være 4-ukersperioder

som

50 tirner og uker over 20 tirner

PERSON 8
Begynner

01.09.15

133tirrierutbeta-1t

oyertid

226,5 overtidstimerregistrertiDVPro
Etter ukesvis

fradrag

2,5 timer: 181,5 tirner

Ved 7 tilfeller

overstiger

Ved 2 tilfeuer

var overtiden

(på 18 uker)

siste 4 uker 50 timer
over 20 tirner iløpet

av 7 ukedager

PERSON 2
367 timer

utbetalt

339 overtidstimer

overtid
registrert

Etter ukesvis fradrag

iDVPro

2,5 tjmer:

Ved 4 tilfeuer

overstiger

Ved 2 tilfeuer

var overtiden

261,5 timer

siste 4 uker 50 timer
over 20 timer i løpet

av 7 ukedager

2014:
PERSON 2
482 timer

utbetalt

497 overtidstirner

overtid
registrertiDVPro

Etter ukesvis

fradrag

Ved 6 tilfeller

overstiger

Ved 5 tilfeuervar

2,5 timer:

412 timer

siste 4 uker 50 tirner

overtiden

over 20 tirner iløpet

av 7 ukedager

PERSON 5
318 timer

utbetalt

353 overtidstimer

overtid
registrertiDVPro

Etter ukesvis fradrag
Ved 4 tilfener

2,5 timer:

overstiger

287,5 timer

siste 4 uker 50 timer

(følger av neste punkt med høye

enkeltuker)
Ved 4 tilfeller

var overtiden

PERSON 7
Første

overtidstirne

339 tirner utbetalt

24.06.
overtid

over 20 timer iløpet

av 7 ukedager

!Pi!!i!itE!i%!i%!j
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361 overtidstirner

registrert

Etter ukesvis fradrag
Overstiger

iDVPro

2,5 timer:

200 timer iIøpet

Ved 5 tilfeuer

overstiger

Ved 4 tilfeuer

var overtiden

299,3 timer

av 26 uker

siste 4 uker 50 tirner
over 20 timer i løpet

av 7 ukedager

PERSON 15
Første overtidstirne
181 timer

01.07.

u€betalt overtid

214,5 overtidstimer

og tid til avspas registrert

i DVPro

(Av dette 26 timer til

avspas)
Etter ukesvis fraadrag 2,5 timer: 164 timer
Mao 164 tirner iløpet

av 26 uker

Ved 1 tilfeue var overtiden
PERSON Bingsa

Gjenvinning

240 tirner utbetalt

over 20 tirner iløpet

av 7 ukedager

tilÅRIM - ikke med inr. brev

før overføring
overtid

Ved 1 tilfeue var overtiden

over 20 timer iløpet

av 7 ukedager

PERSON 3
213 tirner utbetalt

overtid

Fra og med uke 1l tu og med uke 36 var overtiden

155,5 timer

PERSON 6
318 timer

utbetalt

overtid

Ved 1 tufelle var overtiden

over 20 timer iløpet

av 7 ukedager

2013:
PERSON 3
865 timer

utbetalt

overtid

875,15 overtidstimer

registrertiDVPro

Etter ukesvis fradrag
Ved 30 tilfener

2,5 timer:

overstiger

772,65 timer

siste 4 uker 50 tirner

Ved 14 tilfeuer var overtiden

over 20 timer iløpet

PERSON 2
584 timer utbetalt

overtia

502 overtidstirner

registrert

Etter ukesvis fradrag
Ved 8 tilfeuer

iDVPro

2,5 timer:

overstiger

401,5 tirner

siste 4 uker 50 timer

av 7 ukedager

(26 uker)
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Ved 4 tilfeuer

var overtiden

over 20 tirner iløpet

av 7 ukedager

PERSON 1
860 timer

utbetalt

overtid

822,5 overtidstimer

registrertiDVPro

Etter ukes'vis ft-adrag 2,5 timer:
Ved 33 tilfeuer

overstiger

Ved 14 tilfeuervar

718,5 timer

siste 4 uker 50 timer

overtiden

over 20 timer-i-løpet

av 7 ukedage.r

PERSON 6
216 timer

utbetalt

overtid

217,5 overtidstimerregistrertiDVPro
Etter ukesvis

fradrag

Ved 4 tilfeuer

overstiger

Ved 2 tilfeuer

var overtiden

Tallene er oversendttil
rådrnannen

2,5 timer: 164 timer

rådrnannen,

over 20 tirner iløpet
og det er enighet

av 7 ukedager

mellom

kommunerevisjonen

og

om disse tanene.

Det harværtet

høyt otnfang

av overtid

kunne det se ut som om detvar
enfeil

siste 4 uker 50 tirner

tolkning.

I2015

over lang tid iBingsa.

en reduksjon

av overtiden

ble en del av oppgavene

I oversikten

i2015.

og ansatte (ansvar 59035) på Bingsa

dette var det mao utbetalt

omtrent

brev

Det er etter vår vurdering

til ÅRIM. På dette ansvaret ble det i2014 utbetalt 1671 overtidstin'ier,
2016 0. Korrigertfor

i numrnerert

overført

i2015 211 tirner

samme overtid iNæringsdrift

og i

avfaui

2015 som i2014.
2015

2014
Timer

Beløp

Bingsa

(59035)

1671

Bingsa

(59038)

3 582

Inurnmerert

konklusjonene

619337
1 490 819

(ikke 605 tirner).

i det nurnmererte

kornmunerevisjonen
Angående

Kornmunen

211

85 572

3 211

1 388 820

Beløp
0

I

-20-16

Timer

Beløp

0

5 596

2 393374

4 882

704 909

12389

5273013

på Person 9. Rett tall skulle

Dette hadde uansett ikke innvirkning

på

har igangsatt

vil bidra med opplys ninger

tilsyn

angående problemstillingen,

i den forbindelse

og

hvis det er ønskelig.

regtiskay/!buisjetfoppføuging

har fått utsettelse

Kornrnunerevisjonen
levert.

2014

Timer

brevet.

Vi forstår det slik atArbeidstilsynet

3.

Beløp

brev hadde det også sneket seg inn en kornrnafeil

60,5 timer i2014

være

2016

Timer

med levering

vil vurdere

å kornrne

av næringsoppgave
tilbake

for 2016.

til dette temaet etter at slik oppgave er
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Når det gjelder vår mer genereue «Forespørsel

Ålesund kommune mottatt

4.

budsjettreglement

og budsjettoppfølgingi

datert 03.04.17 til rådrnannen, så er detpr.

investeringer»

21.06.17 ikke

svar på denne.

Andre

forhold

Kornmunerevisjonen
Advokatfirmaet

har tidligere

muntlig

redegjort i kontronutvalget

angående brev fraa

Haaland DA.

Vedlagtfølgerhenvende1senti1rådrnanneniÅlesundkormnune
rådmannens svar på dette (VEDIEGG
og svar fra rådmannen
Advokatfirmaet

(VEDLEGG

7), vår henvendelse

videre opp med rådmannen

til rådmannen

til rådrnannen

at det fremstod

rådmannen stod bare sorn kopirnottaker
I e-post 20.01. opplyser kommunalsjef

8)

da ukjent for rådmannen.

som en problemstilling

at VH-leder som

på saken. Brevetvar

stilet til rådmannen,

i kornmunens

atvi vil få oversendt kopi av svarbrevtil

brevet på egen hånd før dette, og brevet ga ettervår

svar. Derfor sendte vi brev til kornrnunen

Vi tok

men

saksbehandlingssystem.

Haaland «over helgen». Svarbrev er datert 17.01., vi får oversendtkopi

advokat

06.02. Vi hadde da

vurdering

ikke tilstrekkelige

24.01. Svar på vårt brev ble mottatt 10.03.

Som følge av at vi etter dette måtte sjekke utforhold
forpuktelseserklæring,

(VEDLEGG

iÅlesund kornrnune 19.12.2016. Vi

irnøte 03.01.17, og brevetvar

«varslingen» gjaldt stod som saksbehandler

fremskaffet

6),

9).

sendte en såkalt varshg

tok dette opp med rådrnannen

(VEDLEGG

angående en såkalt

ble ikke denne saken Iagt frem samrnen med de nurnmererte

brevene.
Ag;rående priser
Vårt spørsmål til rådrnannen var hennes vurdering

av om det kanforeligge

priser SOm eventuelt er avtalt med Stoklands Bilruter
kunder. Herunder

prisøkninger

as for de neste årene, og/eller

om det f.eks. er tatt hensyn tU investeringer

dekning av opparbeidede

underskudd,

oppgitt standardprisen

av

andre

som krever utgiftsdekning,

og om det er tatt høyde for slike eventuene

i avtale med Stokland bilruter

Rådrnannen skriver isitt

subsidiering

as.

svar bl.a. at «Stokland Bilruter

as har på muntlig forespørsel

som betingelse for levering iBingsa».

fått

Det oppgis at dette er en

standard intern listepris som gis til ane som vil levere denne type avfall i Bingsa. Det blir ikke
gitt noe konkret
subsidiering

svar om standard listepris er kostnadsdekkende

ift krav om ikke-

euer om prisen er bindende for lang tid. Vi må forstå svaret fra rådmannen

at dersom det er behovfor

prisøkning

også måtte gjelde Stokland bilruter.

for å oppnå overskudd,

så vil økning istandardpris

slik

!'oi!!!!Xi%!!!!j
Side 19 av 21

I rådmannens
perioden

brev av 09.03.17 var detitillegg

lagtved

dokumentasjon

på at andre kunder

01.01.2017 - 09.02.2017 hadde fått samme pris som Stokland bilruter

tusvarende

avfausfraksjon.

kormnunens
Angående

Dette er også noe som fortløpende

i

for levering

kan kontroneres

av

gjennom

faktureringssystem.
kornrnunmasion

Siden dette varselet

fra advokatfirmaetkom

til andre saker, bad vi om å få utlevert

i tillegg

-k-o-rmmunik--a-sjo-ns-o-m-h-arav---æ-rt--me#o-inÅlesundkomrnune-o-gStoklan-

au

ds-Bilniter-sarnt-

Slamsug as.
Eneste bakgrunn

for forespørsel

Stokland Bilruter

as. Vi fikk ikke oversendt

tolket da rådrnannens

noen kornmunikasjon,

meuom kommunen

rådrnannen

Forp1iktelseserMæring

at «Det er ingen leveringsplikt

gitt overfor

som Hjelder «Mottak
Stoklands

Bilruter

Ut fra at det forelå en slik erklæring
hånd, var det etter vår vurdering
opplysning
Bilruter

fra firmaets

ingen

og behandling av avvannet slarn og silgods»

som

as.
som kommunerevisjonen

itillegg

måtte frernskaffe

på egen

også grunn til å stille spørsmål ved om rådmannens

Vi gjorde rådrnannen

meuom

NæringsdriftAvfau

oppmerksom

og bad om en kornrnentar

forpliktelseser1dæring,

side og heller

lO)følgerkopiav

om at det ikke forelå kornrnunikasjon

as var dekkende.

gjennom

og disse pattene.

mottaksp1iktfraNæringsdriftavfau».Vedlagt(VEDLEGG

ÅKhar

og kornrnunerevisjonen

svar dithen at det ikke forelå noen form for kornmunikasjon

e-poster eller tilsvarende
Videre opplyste

om Slamsug as var at de også er involvertioppdragettil

og Stoklands

på at detforelå

på dette. Svaretfra

en slik

rådmannen

var:

Det er riktjg at jeg i mitt svarbyev skrev at det ikke forelå noen skriftlig avtale eller
foyplihtelse mellom Bingsa og StokXands.Dette var basert på at både inåjøpssjefen ogjeg
haMe etterspurt slik avtale dler annem skriff,lig kommsnikasjon mellom partene. T7ijEkk
beggeopplyst at slik skrifl;lig kommunikasjon ikke fasøtes.Gjennom innkjøpssjefen ble jeg
kort tid % påske hjett med at enforplikteIseserkIæring likevel forelå.
Angående
Imøte

klage på VH-leder

03. januar

2017 gjorde kornrnunerevisjonen

rådmannen

som var stilet til henne, Vi gjorde videre oppmerksom
som det ble klaget

på stod som saksbehandler

Dette ble også notert

«I møtet vart det klart

at VH-ledersom

på problemstuling

på brevet

i vårt oppsumrneringsreferat

oppmerksom

på varselbrevet

knyttet

til at den

som var stilet til rådmannen

direkte.

etter rnøtet som vi sendte til rådmannen:

det bljr ålaga

på» ersett opp som sakshandsamer

på klaget. ÅK haMe ihkje sett klagen før møtet, og vil sjå nærare på det.»
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De svar VH-leder hadde gitt advokat Haaland medførte dette brevet/varslingen

fra

advokaten. Det kemgår i brevet fraaadvokat Haaland bl.a. følgende:
«<Viopplever at svarene fra Ålesund kommune er så unnvikende og selvmotsigende at de

åer mistaåen

om at det kan foreligge uregelmessigheter i forholdet mellom Ålesund

kommune ved Bingsa Avfallsanlegg og Stohlands»
Samt
«<Vi

sitter igjen med et inntrykk av at noeniÅlesund

kommune har noe å skjvtleiåewme

saken. Vi ber derfor om at rMma'mgens kontor iverksetter ae nødvendige undersåelser.»
I sitt brev til Haaland
«Rådmannen

svarer

kornmunen:

ser alvorli,g på påstandersom fremkommeribrev

Haaland DA på vegne av MiljøserviceAS,

fraAdvohafirmaet

oghar derforgjennomført undersåelser rundt

påstandene. Det har etter aet rådma'wnen kan se, ikhe fremkommet kritikkverdige forhold
fra Ålesvtnd kommvge, Bingsa avfallsanleggidem'te

såen.

Isvarbrev til revisjonen datert 09.03.17 anfører derirnot rådmannen:
«I motsetning til revisjonen har jeg ikke oppfattet brevet fra adv. Haaland som et klage

på virksomhetsleder,

men som en anmodning om iwtsyn......»

Oppsumrnering

I denne saken retter «varsler»
meuomÅlesund

påstander om rnistanke om «uregelmessigheter

kormnune ved Bingsa Avfausanlegg og Stoklands». Brevetvar

iforholdet
stilet til

rådrnannen, og det ble spesielt bedt om at rådmannen så på dette. Likevel var det VH-leder
VAR som ble satt til å saksbehandle forespørselen.
Komrnunerevisjonen

tolker brev til oss fraarådmannen slik at det ikke foreligger noen lovnad

om annen pris til Stoklands Bilruter as enn den pris aue andre får. Dette innebærer iså fau at

eventueue prisendringer

iår, og de neste årene, også vil måtte gjelde Stokland Bilruter as. I

den grad dette forretningsområdet
vurdering

verken

Komrnunerevisjonen
type tjenester

ikke driver med underskudd, vil det iså fall etter vår

foreligge kryss-subsidiering

eller såkalt «kamerat-prising».

vil be rådmannen om å dokumentere dette ved faktureringer

av denne

fremover.

Rådmannen har hatt dette notatet til gjennomlesing

for eventueue komrnentarer. I svar fra

rådtnannen går det frem at:
«Når aet gjelder varsel om hritikkveraige forhold så er detibrevet

fra adv. Haaland lite konkret

Vi mener at viivårt
brev til revjsjonen av 09. 03.201 7har vist at aet ikke foreligger «kameratpris'mg» iaette

hva dette skulle dreie seg om bortsett fra en mistaåe

om åameratprising».
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tilfdlet. Hvilke andre Mtjkhvenlige forhold som skødleforeligge er aet vanskelig å lese øttav
brwetfraadv.Haaland.

VierogsåavdeøoppfatningatviharhjemmeIforåunntaprisIisteni

BingsafaoffentIighetetteroffentleglovas§23.

FyIkesmannenharogsåstadfestetdetteien

klagefra Nytti Uha på avslag på krav om inns3mipyislisten.»
Kormnunerevisjonen
5.

Videre

har ikke kornrnentarer

arbeid

-1-1.O5.20-17-ble«Pln-nfo-rfo-rv-altfølgende

til dette.

gsrevigjOn»beh-andle-fiÅresu-ixdb-y-sty-r-et.D-etb-lågjort

vedtak:

1. Bystyret vedtar jremlagt plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2020 med følgende tillegg:
a) Bystyret berkontrollutvalget giennomføre en systemrevisjonav VAR virksomheten, med
som er avdekket ved revisjon av kommunens virksomhet på Bingsa.

bakgrwmøiforhold

b) Bystyret bey om en tsrdering av røttinene for interåontroll;

for inåjøp, overtidsb'uk og

åonomioppfølging samt en forvaltningsrevisjon med tsrdering av mulige forbedringer knyttet til
organiseringen av VAR virksomheteg og oppfølgjngenfra stedlig og sentral ledelse.
c) KontvoØlutvalget

vurdever om det er hensiktsmessig å leie inn ekstern hjelp til arbeidet.

2. Bystyet gir kontrollutvalet fullmakt til å pyioritere foyvaltningsrevisjonar i'nnanfor ramma foy
overordna analyse gittiPlan
3. Kontrolløttvalet

for fo'vaItningsrevisjon 201 7-2020.

kan vedta eåelte

unåersåingar

også på andre område enn dej som er newmt

iplanet.

4. Kontrollutvalet åjourfører

revjsjonspÅen

ein til to gongariåret.

Vesentlegeendsingar bljr

lagt fram for bystyret.
Komrnunerevisjonen
etter sornmerferien.
omorganisering

vil legge frarn et forslag
Rådmannen

av Næringsdrift

det kan vise seg å være
som er blitt vesentlig
Når det gjelder

gitt tilbakemeldinger

har signalisert

plan for forva1tningsrevisjon

at det gjøres egne vurderinger

avfau. I så fall kan det ha innvirkning

lite hensiktsrnessig

å gjøre en evaluering

i forhold

på et slikt prosjekt

av en tidligere

til en
da

organisering

endret.

en vurdering

økonomioppfølging,

til en ajourført

av rutinene

knyttet

til innkjøp,

overtidsbruk

vil dette inngå som en del av regnskapsrevisjonen
iforhold

til dette til kontrouutvalget

løpende.

og
for 2017. Detvil

bli

7 -'7

yeotE(J,

Konkurransegrunnlag

Utfra

politiskvedtak

har VAR
krever
må

i samarbeid

med VÅP funnet

omkring

sentrale

et overskuddsmassedeponi

eget område i Bingsa for å etablere

i forbindelse

med reguleringsprosess.

er akutt internti

Prosessen med etablering

lokalisering,

argumenter.

om å etablere

2015. Behovet

for et slikt deponi.

en del debatt

fra bransjen

og planlegging

på plass sommeren

i markedet

1.

og krav

visualisering

være

være

konsulenttjenester

der visualisering

kommunen

er allerede

Det er avsaff midLer i 2014ibudsjettet

et slikt deponi.
Drift

Dette

av et slikt deponi

og b}ant entreprenører

igangsatt,

av støv- og støykart

i Ålesund,

men det forventes

samt utforming

vil

for slikt arheid.

Mål for konsulenttjenesten
ø

Visualisering

*

Innsamling

av Bingsa avfallsplass
og systematisering

og nye deponier

av støy- og støvdata i samarbeid med kommunens

driftsavdeIing
ø

Visualisering

av støy- og støvkart for området som er regulert til avfau samt nærliggende

områder

2.

ø

Utarbeideføringerforområderegu1eringogsamarbeideiprosjektgmppeforreguleringsplan

ø

Oppdragets varighet er 1-2 år

ø

Igangsetting

ø

Oppdraget anslås å ha en tidsramme på 3-400 tirner

2014

Minstekrav

ø

3.

snarest, seinest november

Erfaring

med visualisering

Tildelingskriterier
@

Gjennomføringsevne

ø

Dokumentert

ø

Oppgaveforståelse

*

Timepris

ø

Oppstartstidspunkt

kompetanse

av tekniske løsninger i felt

<)eotect

4.

Kvalifikasjonskrav
*

Se Minstekrav

l - 2

FraPerO-KonkurrarisegvunrJagtiToverskuddsmassedeponi

(Beskyttet'visning)

KuitAndersLØvall

- Wom

?

[n"formasjon
Fra Per O-KonkurransegrunnIag
E-pastvedlegg:

Aktiver
redi9efihig

til overskuddsmassedeponi

C:1Usen's!KutiAA'iAppDatalLocalToticrosof!lWiidowsllNetCachelContent.Ouit!ookl9{7lNCIL%iFraPg0-Konkunansegnmn0agt}}oveiskuddsiassedeporiN.doo

8eskyC:t'etvisning

Egenskaper

Filen kat'n viae-poi:t,
såM; 4pnet ClempAeri Hi'låke«Ol't! bidraff tU' å'hotde tl'ataniasb'ierl
tryggforvii:tis
(fcir tikkei}iets skyl«l

StJrrelse

Ikke bskyri+edeg,

dui kaiJeii4satt

Isetilii+'ii.

Hvis dv mÅ ie«19geaedai, ogi diii stalex på at

=
16,) kB

Sider
Ord
Samlet redigerrngstid

2;B minutter

Tittel

iag=in

Koder

Fingerii

Kommentarer

liici=n

Relaterte

datoer

Sist endret

10.1120141fx'1

Opprettet

10.1120'E40!):5B

1

Sist skrevet ut

Relaterte

persorier

ForFatter
,: Sigrun

Jahren

Sist endret av

Vm alle egenskapet

(i

I

UEr)LLC(

7

lII&l

FROZT

SOLUTIONS

- Tom Ivar Brate
Faktura

2014008

6

Fakturadato

20.11.2014

Forfallsdato:
Kundenr:

04.12.2014

tlf. 91 88 22 68

Haukarvegen
6017 Ålesund

Ordrern:
Deres Ref.::

Per Oskar Slinning

Bingsa Næring
Ålesund

kommune

- regnskap og [inans

Postboks 1521

Vår ref.:

6025 Ålesund

Org.nr

Tom Ivar Brate
NO 993 495 816 MVA

Bankgiro:

1202 71 99511

Side:

Lev: Adr.

Åntau

Beskrivelse

Produktnr

Fotodokumentasjon
Påløptetimerpr.

300

SUM

Pris

Beløp

Bingsa
60t

15.11.2014

-

opp[æring

-

gjennomgang

MVÅ

l

1000,OO

60.000,00

O. Slrnrang
av kontroLlpunkt

GRUNNLÅG

60.000,00

25% mva av kr. 60.000,00

15.000,00

Ordresum

75.000,00

Kvittering
Innbetalt

Betalørens

BOIOP

tll konto

kontonummer

Blanket)nummer

75.000,00

Belalliigsintormaslon
Fakhiranummer

GIRO
2014008
Underskrlfl

Betalings-

r

trist

l

04.12.2014

'
J

ved girerlng

1

r

L
Belalt

Betalt av

Ill

r

r
Bingsa næring

FROZT

Ålesund kornmune - rengskap og finans

Haukarvegen

SOLUTIONS

Postboks 1521

6017 Ålesund

- Tom Jvar Brate

6

6025 Ålesund
J

L

Kundeidamiflkasjon

L

J

Be)ast

Kvittsrin5

konto

tllbak'a.
Til komo

(KID)

IKront'r
7,ooo
:

Blankettnummer

1202 31 99511

'? "7 iiriu

IMI.

1-'l

gEV)LE(,G
ÅLESUND

Fakturanotater

KOMMUNE

0001.2014.00001294

Arkivreferanse

2014008

Fakturanummer

Fakturadato

20.11.2014

Forfallsdato

04.12.2014

Beløp

KID
29794

Leverandør

FROZT

75.000,00
SOLUTIONS

- TOM

Art
3234

Ansvar

Tjeneste

59038

320

inn av Slinning

Dokumentasjon

75.000,00
Fri dim.

Lånenumme

MVA-kode
30/3

i608

(POSL)
for utvidelse deponi

Per Oskar

og opplæring

Objekt

NOK

IV AR BRATE

Beløp

Status

Lagt

27.04.2017

O1 .12.2014

1 7:54

,"lQ:U

Fakturahisrorikk
Sgikekritanar

Åi

L'ei/ei "il1(IOI

I'
Itl ,5g%

l

Panode

0: i .

Faktiiranuinm=r

oj i

#)avteferansi:

:

i

i(ontorii;:«:'nao

,: l

,

Oidienr

Il

Eelap

Til behandliiin

l'ias saksbeliandlei

ol L

i',"JSokHksakt verdi

raavnesok

i- J pj:e vis averfprte {;j lkke vis'sletteqe

[.]

Søk i

qlleselskap

Sgkeresuh=ar

FakturaliiBe:

1Belop:

75.000,(10

ljnenunims

H15tQr1kkt.N05ee1'
TTdspunkt'Endre?av i Endi'ing
02.12.2a1415:3a:07'BK8
0verferttilØ)tcnomi
01!12.;!014'18i3'lil!I"SDA
5end€forover
01.12.201-1
17i54:J9.POSL
iSendtforoyer
a1.:12.::01417:54t06,POSL
aSendtforovar
:7.11.20N14i18i31 KFLIG
:Seridtfoiover

Komeri+ig

fra statlis
averfoffillg
An'i4sn1ng
Altestering
Kgriteriiig

Mottak

MOtkak

Oyerforuig
Anvitailng
Aktesterlng

Fi'a

Ovei%ring
Anvisning
AttesteMna
Kontenna

"nl

-.

I

.

!aJ)'l
POSL

!JJ.A

POSL

POSL

KFLIG

POSt

.=l

(:
n'i
o
r
Th

Biiag

Ji)ui'iial
Art

Reskontro

Un3e

Forfall

Fakturanr

:

Ansyar

i

Tjeneste

Objekt

:

Fri dim,

iL:.!lnenummer

!ta%
l

232992t'201;k108

:!979-i
0

:)86
'-)37

0

2 )3 14:!0

0

21114'10

'-6B

0

213 1413

Faktura

FR02T'SOL1Jn0111S

FROZTa SOLLlnOhlS

'3234

2

-TOM

-TCiM

T'V.AR BR)

@FROZT SOLUnONS 'TCIT'l I'l".AR 8R
@FROZT SOLLrl"IONS - TOM I':/AR BR

I-lC
N(

-j5.r1oo1oo
5t:). OiJ0,0i:)

CI,OO

:i5.0i:10,00
60,000',OL1

0,OO
CI,OO

NC

rl,l]O

NC;

-6C1;a00 0Ll

i],OO

L]4.12,2C114
590]8

320

161k1

i+1(4

Ji'1J

I!iil
;-Qp6i'ini-ieffie-i

I--- :akt-ura-l

I jioiiiib-etalirig

'W
oJ6i

2ed1eigg{0)

%I Niullstillsok i

li,

lJ{,.Y)Lt(, 6

pROZT

l

- /

SOLUTIONS

Haukarvegen

6

Faktura

6017 Ålesund

2014011

Fakturadato

t]f. 91 88 22 68

29.12.2014

Forfallsdato:

10.01.2015

Kundenr:
Bingsa

Ordrern:

Næring

Ålesund
Postboks

Deres Ref.::

kommune

- regnskap

Per Oskar

og finans

Slimiing

1521

6025 Ålesund

Vår ref.:

Tom

Org.nr

Lev. Adr.

Ivar Brate

NO 993 495 816 MVA

Bankgiro:

1202

3199511

Stde:

Produktnr

Beskrivelse

Anta]l

Fotodokumentasjon
300

Påløpte

-

timerpr.

Pris

Bingsa

Fotodåumentasjon/opplær

€ng

1000,OO

20.000,00

1000,OO

20.000,00

10stk

500,00

5.000,00

10stk

500,00

5.000,00

wplemerttas)on av fotoweb

trykk

MVÅ

Beløp

29.12.2014

pretrykk

SUM

I

veggbilder

veggbdder

GRUNNLÅG
50.000,00

25% mva av kr. 50.000,00
12.500,00
Ordresum
61500,00

Batalerans kontoriumrner62.500,00
EletaIlngsIn!armaslan

GIRO
Fakturanummer

2014011
r

Betallnqs-

Underskrif! ved pirerlng

frlst

U
L

"'1

10-01:2015i

L
Betalt

åV

J
Be!alt

r

til

r
Bingsa
Ålesund
Postboks

næring
kommune

1
FROZT

-rengskap

og fmans

SOLUTIONS

Haukarvegen

1521

6

6017 Ålesund

6025 Ålesund
Belasl
"k6ntoa ' i
Kurideldentlflkaalon (KlD)

Kroner

Q5ra

62.500

00 <

nl konlo

1202 3199511

Blankattnummar

:Eigi I

FakttirahKtorikk
Søkekriterier
År

tevat3ridDt

t"eriode Fakttjranli:tittiev

E"Laif'

-,

I

I

Beløp

03II-

iiT'beliahd:inn, hog sa!æbehandls

...

3)i,t ,'

L

.

IEEISok %tsakt verdi

filavnesok

tolr.sok

Oi'di'er«

Arkll/tefål'arlSP

,,:l

Søkecesultae
SOl'lel

.i-i

II Ig

p

I La-i'laCide

i

12.500,01:1'

20-M]u-:ig.i:'.=o'i-+-NoK62.5CiO,00
Fakiuralinjei
iBelop:
t2.%0,Cu]

Faiituiai

FakFuralin)ei

2Be1øp:

l

-:i

O,Otii l

3073j

SLatus
Overfort

50.000,00

Fti duii.

32D2

-j :59038

: i320

i

iI611

IOOP AV LtTSTYR i BIIlIGSA NÆRIF4GI KOMMulllAL NÆRINGSlIIRKSOMHETI M'B1'GG BINGSA

Hpitorikk'
I lilo(zter
T1dspu4kt.
EndretaytaiQnng
05.01.:!01515:38i03.

BK8

a5.01.2015.13:f!i:j2'SIJA

L15.OJ.21]15L19:47.15 : }aaLlG

iOvelirttilOkOl10n1I
'Sendtforover
Sendt forover
E5endk forover
Sendt forover

;status-Over$i'irx)
Anglining
Attestering
Konterlng
ji1otta%

--

j-pi'a'sraius
- I-nistaJs
Overtprlng
A+msrung
. Attestering
Kontering
i

Mottak

Overfort
Oveifirlng
Anvlsnlng
Attesteririg
: Konterlng

-l
.SIJA
. POSL
aPOSL
KFLIG

'

'SIIA
POSL
POSL

-i

C

lJqtbt
ÅLESUND

KOMMUNE

Fakturanotater

Arkivreferanse

KID

29794 FROZT

Status

3201

Ansvar

Tjeneste

59038

320

Objekt

SOLUTIONS

Ansvar

12.500,00
Fri dirn.

Lånenumme

59038

320
Per Oskar

Oskar Slinning

(POSL)

bilde dokumentasjon

MVA-kode
30/3

(POSL)

Tjeneste

NOK

- TOM IVAR BRATE

05.01.201510:49
Beløp

Lagt inn av Slinning
Opplæring

62.500,00

-1611

Status

1153

10.01.2015

Beløp

Lagt inn av Slinning
Per Oskar
Utsmykking
Kontorbygg

Art

29.12.2014

Beløp

Leverandør

Art

27.04.2017

0001.2015.00000002
Fakturadato
2014011 Forfallsdato

Fakturanummer

3-3

Objekt

50.000,00
Fri dim.

Lånenumme:

MVA-kode

5000

30/0
05.01.2015

10:47

ao{!
tE-i

Bilag
'-lottib

'r'

!-m-:lj?)l':,oX"
(]5)i1:)1,i":J]15 15:3('-"03

nB:iaLair4:i=i

a5 Cil po 15
Rl-g

a411'1hV

lIin)e

[IK)'I

;aiii'nal

Ei:q.tsri rJeranie

Reskoiitrci

------ -- --BeIgip:'-;-lengd-e
r-MV-A,:-

29794
o
173 5

0

17%
1737

IJ
i]

17'39

iTh

23299:!4
3201
2131420

20140'1'1
.

Faktura.FRQZTSOLUTI0NS-Ti)M
FF).OZT SOLunONS
- TCllul I'd!iR BRA
la:FP.OZTSOLtJTIOI1lS

-TI.)MI%!ARBR

@FRQ:TSC1LONS
FROZT SOLlmOlllS

-TOM IVÅR'BP,

0

10.Oi)Ci,OO

O,OO

3iJ3

1.51]0.00

O,OO

O,

CI,I)l]

o

't-.-Qpp64-'irH-e';-pl
l. jap:tu4ai

-TOM I'!' AR BR.A

I),IJO
50(000,00

0,00

Foi'f-a117
-,An;v;i:J

Tjene.ste

i

Opjekt

Fri dirri.

Lånenumn'ier

Var
a/aEi

O,OO

io.ooo.oo
2131411
1153

- -

10,Ci1,2015
59038

:i:a

5%38

32C1 500i]

1611

0
3€0

I1lO.

, I.;=]fUi'
1;.njx4-tag';gj

llm'mgall-aaL-.-aiT'4W%lI;b!!)so!:%-.-."l

'/ - /

otcc«,
Bisnode

CreditPro

Utvidet

rapport

FROZT

SOLUTIONS

TOM

IV AR

BRATE

993495816
22.jan.2015

Firmainformasjon
FROZT

SOLUTIONS

TOM

Orgnr.:

993495816

D-U-N-S:

671189979

IVAR

Telefon:

91882268

Hjemmeside:

www.froztsolutions.no

Betalingsanmerkninger

BRATE

NEI

Epostadresse: tibrate@froztsolutions.no
Juridiskadresse:

Haukarvegen6,6C)17ÅIesund

Besøksadresse:

Haukarvegen

6, 6017

Ålesund

Postadresse:

Haukarvegen

6, 6017

Ålesund

Fylke:

MØRE

OG ROMSDAL

Rating
Delbedømmelser

Kreditt-limit

Historisk

rating

(1000):

Grunnfakta

Eier/Juridisk

Økonomi

Betalingserfaring

Veletablert

Mettet bra
Bra
Svak
Meiget svak
Negativ

Sterk
God
Tilfredsstillende
Svak
Dårlig
Ingeri info
Revisoranmerkning
For gamrnelt regnskap

Upåklageliq

Efablerl
Nyetablett
Ukjent
Likvidert

25

(detaljer)

Dato

Regn.

2014-10

2013

2C113-10
2012-10

år

Rating

Kreditt-limit

(1000

NOK)

Aktuell

A - Kredittverdig

25 NEI

2012

A - Kredittverdig

25 NEI

201-1

A - Kredittverdig

25 NEI

2011-10

2010

A - Kredittverdig

25 NEI

2010-10

2009

A - Kredittverdig

25 NEI

2009-10

2008

A - Kredittverdig

25 NEI

2009-01

2007

A - Kredittverdig

25 NEI

2009-01

o

AN - Nytt foretak

0 NEI

Grunnfakta
Selskapsform

ENK

Etableringsår

o

- Enkeltpersonforetak

Stiffelsesdato
Registreringssted

Foretaksregisteret

Registreringsdato

23-01-2009

Registrert
Antall

i MVA

ansatte

Hovedbransje

Styreinformasjon

Akseptabel
Tvilsom
Dårlig
Insolvent
Konkurs

2015

JA
1
71129

- Annen

teknisk

konsulentvirksomhet

hendelse

'/ - :2,

U5p(,, ct(,,
Født

Navn

25-10-1963

BRATE

Telefonnummer
TOM

IV AR

Poststed

VervAntall

verv

6017

Innehaverl

stk

- ÅLESUND

Signatur
Signaturikke

registrert.

Prokura
Sigrun

Jorid Jahren

Inntekt

og formue

- innehaver

Ligningsår

2013

Alminnelig
Utlignet
Netto

(netto)

inntekt

318119

skatf

138 448

formue

2012

2011

601 407

351 042

252 323

136

o

941

o

o

Skatteklasse

1E

1E

iE

Kommunenr.

1504

1504

1504

Kommunenavn

ÅLESUND

ÅLESUND

ÅLESUND

Betalingserfaring

Innehaver

Summeringer
Type

Antall

Beløp

Uoppgjort

o

o

o

o

1

346 521

De(vis

oppgjort

Frivillige

pantstillelser

Frivillige

pantstillelser

Type

Reg.dato

SALGSP

MOTORV

993495816

FROZT

qg-oi

SOLUTIONS

Beløp

-2009

TOM

346 52i

IVAR

Kilde

Referanse

Kreditor

LØSØREREGISTERET

13548

DNB

Dagboknr

NOR

FINANS

AS

2009013548

BRATE

Summeringer
Type

Antall

Beløp

uC!)Pgjort

o

o

o

o

o

o

Delvis

oppgjort

Frivillige
Andre

pantstillelser
enkeltpersonforetak

975784274

SIV.ING.

TOM

registrert

IVAR

BRATE

på innehaver:

RÅDGIV

ING.

Summeringer
Type

Antall

Beløp

Uoppgjort

o

o

o

o

o

o

Deivis
Frivillige

oppgjort
pantstillelser

Kunngjøringer
Type

Dato

Kilde

Kunngjøring
Ny forretningsadresse

Endring
avforretningsadresse
31.12.2014
Foretaksregisteret
Kommune1504

Haukarvegen

6 6017

Ny forretningsadresse Ålesund Kunnskapspark

Endring
avforretningsadresse
10.07.2013
Fotetaksregisteret
Kommune1504
Meldinger
Signatur
ikke funnet
BetaIingsanmerkmnger

på forespurk
objekt.
ikke funnet pa forespurt

objekt.

ÅLESUND

ÅLESuND

ÅLESuND

Larsgårdsvegen

4 6009

ÅLESUND

VEotEct

Notater fra mØte med Sigrun og Per Oskar - 29.01.2015
1.

Viktig:

Dette oppdra@et/prosjektet

har ingenting med avfall å gj(;are

AII kompetanse leverandØrene viser til hva gjelder dette er uvesentlig
Avfall er noe Bingsa har full kompetanse på selv - avfallsdeponi faller dermed helt utenfor
2. "Teknisk kompetanse på masternivå" - hva menes?
Det som er relevarft her er s7r1ig l'åridmåling, samt bygg, jor-d. Eks mffåter sett op-p mot
bygg/konstruksjon.
3.

Visualiseringsbiten

Konstruere

viktigste

det som er i dag opp

Lukt er uvesentlig;

4.

det absolutt

vil ikke skape

mot fremtiden
lukt

Videre er et det viktig at leverandØr kan gjennomfØre et tilretteiagt

program, herunder

opplæring av de ansatte på Bingsa. Det er viktig for Per O at de ansatte får nØdvendig
opp1æring
slik at det ikke er behov for konsulenttjenester hvert år på dette område.
Herunder

er Pr(»vetakingsplan

viktig:

Hvor
Når

Hvor ofte

5.

Viktig med kompetanse på bruk av 3D-terrenmode11

6. Sluttrapport

ikke det viktige med dette prosjektet

Det viktige er et resultat som viser en rutine for prosessen videre; "noe som Øynene
7.

kan se"

Viktig med dokumentasjon

på at prosjektet videre ikke vil medfØre støv (stØvproblematikken
per dags dato ligger hos knuseverket)

8. Viktig:HvilkekravsetterleverandørenetiIdeItakeIsefra\/ARsineansatte?
Har ikke ressurser til at leverandØrene kan legge for stor vekt på bistand fra disse.
(2)vriginformasjon/punkter

som ble diskutert:

Ikke en absolutt nJdvendighet
oppgaveforståelse

med erfaring fra et helt likt prosjekt. Det viktige er at man viser en god
opp mot det som er beskrevet, og at man har brukt den teknologien som det

forutsettes at leverandgir må kunne bruke på dette prosjektet. Misngiye med COW1:4 prosjekter hvor
det gitt inn rapporter som ikke holder mål. Dette er det rapportert tilbake til COWI om. E-poster viser
dette.

r

UEOtt 4 C
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ADVOKAT

FIRM

'

AET

HAALA

N D DA

Å1esun4konmraune
Att: Rådmann

Astnd

Eidsvilc

Postboks 1521
6025 Ålesund

Osfo, i9. desember2016
Ref: 20938SH

VgrseI 'om mulig kritikkverdige
opplysnioger

'forhold - Bingsa avfallsanIegg. -

anmodntng om

Jeg 'represemtererMiljøservice AS. Selskapet deltqk nylig i en konkurranse (offentlig anbud)
vedrørenderenovas3on(septiktømrmng m,'v.) på SøreSurinmøre.Konkurransen ble vunnet av
StoklagdsBilruter ÅS:, SOffl var Iavest I pns. Dette er isolert sett ikke problematisk, og denrie
henvendelsengje1dernevntekoanse.
Stoklands Bilruter AS' baserte sitt tilbud på leveransertil Bingsa A'vfallsanlegg. Miljøservice
har imidlertid fått signaler om at Ålesund kommune v/ Bmgsa Avfallsanlegg har gitt
Stoklands særdelesgunstxgeprøser. Om dette øså fall skyldes persot4ige be:ientskaper eller
andre år,saker,ørisker ikke Mil)øservice å spekulere i, men signalene var sapasstydelige at
MiIjøservice fant det nødvendig årette enhenvendelsetil Ålesundkommune.

at det kan foreligge ufegeJtnessigheteri forholdet mellom Ålesund kotnmune ve4 Bingsa
Avfausarilegg og Stoklands:
Da Miljøservice henvendte Seig til
ba derfor meg om å bistå i saken.

kotnmunen m

selskapetihe

nOe SVar. Selskapet

I kommunens første svar til meg, skrev de at prisene som er gitt til Stoklands er "... de
samme som er gitt andre kunder med tilsvarende leveringer... " og at prisene ",,, er
basertpå kostnadenesom BmgsaNænng har med behandlmg av denne typen avfall,"
I sitt apdre svar til meg skrev kommunen at spørsmåIet måtte rettes til arrangøren a'v
den ovennevnte korikurransen, enda det er åpenbart at Våll spørsmål ikke er knyttet til
konkurransen - men til om Ålesund kornmune har gitt en aktør spesielt gunstige
priser.

Tel:

Rådhusgt.
23, 0158 0slo, iSlorge
+47 13 IO 35 80, www.adv-haa.no

Foretaksregisteret

org.nr.:

NO 981407

814 MVA

(=

-

(

- I sitt tredje svar til m5=ghevderÅlesunakommume
at inmjøpssjefen ikke anbefaler A
utle'vere
enhe'tspnserfqr4i disse erunn!tt offen€1ig16t. Til dette
år følgende å si:
o FOA § 3-;6som kommur4enhenviser €il, er h61tirre-levant
for sakån.Vi hm' ikke
bedt om å ffi opp4tt.h#i1ke priser Stok1an4shar gitt.i
sitttilbud, eller anare
forholdknyttet
[ilkoahsån.
Vihar bedt å 'ta opplysthvilkepriser Åleisund
kommune har gitt til Stoklands, .for å kumie
vurdere pm det foreligger
"kameratprising" eller andre kritikkverdige forhoId. Ti1sv4ende
glelder for
offentli@etsloven § 23, 3. ledd som ogsa-1 motsetning
tiI nærværendesak g'elder ved offentlige anbua.
o Offentlighetsloven
§ 13 er sa vidt vi kan se like irrelevant. Detme
bestemmeIsengjelder taushets,
m6n kommunen ha7 ikke i sitt svar skrevet
noe 'om hvorfor de mener opplysningene som
er etterspurt er underlagt
taushetsplikt. Det er svært vaffikelig 'å forstå hvor[o*
kommunen mener at

.p%ommseneun1eneftikd01i"""agereunhaarl"
sakr'eav1lesta'ate'pgHgseern::rdedre1aa'sam
såæerls'agmmn'e
som er gitt andre
kundet' måd tilswarende leveringer.,.".

o

Det er uansett vanskelig a se at Bingsa Avfa11s4egg
er i en slik

konkurransesituas)on

at det kan skade virksOmheten atprisene blirkjent.

Vi sitter igjen med et imitykk av atnoen i Ålesund gornrnune
har noe å skju!e i denne maken.
Vi ber derfor om at radmannenskontor iverksetter de nødvendigeundersøke1ser.
For Miljøservice er det tUce avgjørende ffi immyn'i de
angjeldendeprisene. Miljøservice har
umdlertxd behov for åforvisse seg at om atikkeÅ1esundkommune'ved
BingsaAvfallsanlegg
dri'ver usaklxg forskje11sbehand1ing
hva angarpnser. Dersom slik ytsshet kan oppnås på andre
mater enn ved at vi får imisyn iprisene, er det tilstrekkelig
for oss.
Jeg innkopierer både kommuneadvokatenogkommunerevisjonen
Vi

imøteser

på dette brevet.

et sna'lig svar.
hils

advokat
Vedlegg
Kopi:

Åtesundkommune,kommunere'visjonen
Ålesundkomrnune, kommuneadvokaten

Side 2
Tel:

Rådhusgt.
23, 0158 0slo, Norge
*47 23 10 35 80, www.adv-haa.no

Foretaksregisteret

org.nr.

: NO 981407

814 MVA

u(;)ntMt

I

ADVOKATFIRMAET

HAALAND

DA

ÅlesunQomrnune
Att: Sigrun Jabren
Sendes

'via

e-post

Oslo, 30. noveiber2016
Ref: 20902SH
Krav

om innsyn

Jeg viser

til

i avtale mellom

e-poster

Bingma åvfausanlegg

av 22. og 28. november

og Stoklands

2016

Buruter

fra Miljøserviqq

Sarrdbakk,somhffn ikke har mottatt noe svar pa. Jeg bistår Miliøsernce

AS

AS 'yed Krjstian

AS.

Stokland Bilruter AS marnjlig, i nonkurransetmed blant annet Miljøservice
AS,
et en
kontr4 ve%tpnde renovu)op (septiktømrmng m.v.) på Børe Sunnmøre. Stokland Bilruter
AS' anbud basertesegpå leveransertil Bingsa. Som det fremgår av Sand17akks
-e-postav 22,
november, har Mi1j@servic6 mottatt signaler 1 markedetom at Bingsa har gitt spesielt gunstige
yilkår til Stokland Bilrute,r AS. Det er sVært @lyprlig dersomen offetitlig virksomhet har gitt
spesielt gunstige villcår til iri privat aktør På bekost»ing ay andre, og enaa mer aLvorlig er
dette dersom det er glort i forbindelsemed et offenthg anbud.Vi har defor behov for fakta
for å få avkreftet euer bekreftet om dettehar 4kjedd,
På dette grunnlag t7er 'vi om El fa til,sendt kopi av den avtale/de prisvilkår
som er inngått
mellom Stokland BiImter AS og Bingsa avfallsaiegg.
Det vises til offenthghetsloven
§ 3,
men også'helt uavhengig av offentlighe:tslovens
spille med åpne kort 1 en slik sak.
Kristian

Sandbakk

regler må det

har flere ganger forsøkt å kontakte

i kornmunems mteresse å

være

driftsleder

Per Oskar Slinning

Sling
har itmdlertid
g)ort seg utilgjengelig.
De manglende
forsterker,inntrykket
a'v at det kanha foregått uregelmessigheter.

tilbakemeldingene

Som Kristian Sandbakk har gjort klart, yil denne saken bli forfulg-t videre.
det bli tatt kontakt medkommunerevisjorien
og rådmannen.
Vi irnøteser et snarlig svar.
Med vennlig hilsen

Svein Haaland
Ådvokat

Rådhusgt.
Tel:

+47

Foretaksregisteret

23,

0158

0SIO,

ISlorge

23 10 35 80, www.adv-haa.no
org.nr.:

NO 981

407

814

MVA

i saken.
ø

saken

Om nødvendig

vil

(.-3

l}FDt4(,,

Svejri HaaWand
Fra:

Sigrun Jorid jahren

Senslt:

14. desember

<SR;1run.J,yhre'P@aIesund.kommune.no>

201615:45

Til:

Svein 't-laalana

Koyii:

Jot,ny Rune Indrevåg;QIav Aarø;
VS: Trenger et råd a HASTER

Emne:

Per Oskar

Slinning

Hei igjen,
Har nå sarnrådd med innkjØpssjefiÅIesund som sierfølgendp:

GeBe)rel;
se;t;qrBingsa
næring, selvomdekonkurre'rerJet
rr»arked,underIagtoff-entlegjova. Deterjikevel
enhetspriser
og/ellertotalprisersom
enkeltkap
regnes
omtil enhetspriser,
og forretningshemmeiigheter,
offentleghet ihht. Off.I § 23.3 og OffI § 13, j.f. Forskr.LOA§ 3-6.
Utfra dette, tilrår han ikke å utlevere enhetspriser slik

dere

slik at
er unntatt

ber om.

.Derspm
de,terspØrsmål.om
dette,kandereta kontaktmed innkjipssjef

Jonny Inqrevåg, tlf

70162037,

Vennlig hilsen
SNgrun Jatxren
Virksomhetsleder
Ålesutta kommune
Virksomhet Varyå,avlØp og renovmsion
Postboks1521, 6025 Ålesund
Tlr 7016 27 2;,(dir) / 7a I6 20 00 (sentralbord)
!%bil 41 55 B8 54
epost: siqrun.jahren@aIesund.kommiine.no

Fra: Sveiri Haaland jmaiIto:Svein.HaaIand@adv-haa,no1
S;endt 13. desember 2016 16:41
Tii:

Sigrun

Jorid

Jahren

KopM:'Kristian Sandbakk'; Per Oskar Slinning; Olav AarB
Emne: SV: Bingsa avfallsanlegg - Stoklands Bilruter AS -

MiljØsetvice

AS

Hei igien,

Viventerfortsattpåsvarpåvårtspg)rsmål.
Dersom
etsubstansielt
ssiarikke mottatt

saken videre

i kommunen.

Mvh

Svein

Haaland

Advokat MNA/Partner

AdvokatfirmaetHaaland DA
Rådhusgaten23, 0158 0slo
Tlf 2310 35 80 Dii 23 10 35 84 Mob 95 99 9' 9S

1

i 1(;5pet
av morgendagen, vil

vi ta

(,,- (,/

uer:»t,ett

(o -

Fra: 5vein Haaland
Sendt: 8, desember2016 18:01
Til: Sigruri Jorid Jahren
Kopx: 'Kristian Sapdbakk'; Per Oskar Slinning; Olav Aarø
Emne: SV: Bingsa avfallsanlegg - Stoklands Bilruter AS - Miljøsei'vice AS
Da tror jeg du har misforstått vår henvendelse. Vi sp(ærikke om hvilke priser Stoklands har gitt i s.itj anbud. Vi Spglr
hvilke priser Ålesund pommune vl Bi@gsaAvfallscleponi har gitt til Stoklands. Dette er det naturlig nok Ålesund
kommune/Bingsa

AvFallsdeponi som må svare på.

mvh
Svein

Haaland

Advokat MNA7P;prtner

AdvokatfirmaetHaa'Iand

DA

Rådhusgaten 23, 0158 0slo
Tlf 23 IO 35 80 Dir 23 IO 35 84 Mob 95 99 99 95

The Wonuaklon conataad ia thls message my be CONFnDENTTAL
AND SUBJECT TO PROFESSOhnAL UCRECY
ACCORDTNG TO IAW.
tnteial
forthatd*assea
only. Any immithoriseduse,
d'ssemiiimionofthe
{nro(mriioii or copying of k
mimga
is prohihiied. Tf yiiii er«iiot !hc
idretsea, plaasa noQ Toe gender immetllalcly
by iehirn e-rmil and &lele

Ij Is

thiømeigage.
Thank you

Fra: Sigrun Jorid Jahren jmailto:Siprun.Jahren@aIesund.kommune.noJ
Sendt: 8. desember 2015 17:26
Til: Syein Haalarid <Svein.HaaIand@adv-haa.no>
Kopi: 'Kristian Sandbakk' <kristian.sandbakk@septik24.no>;

Per Oskar Slinning

<Per.0skar.SIinnin:@alesund.kommune.no>;
Olav Aarg5<oIav.aaroe@aIesund,kommune.no>
Empe: 'SV: Bingsa avfallsanlegg - Stoklands Bilruter AS - Miljøservice AS
Hei igjen,
Det er opp til de som 'holder konkurransen å levere ut dokumentasjon
Vi ber derfor om at dere retter henvendelsen dit.
Vennllg hilsen

Sigyuin Jahre:n
Virksomhetsleder

ÅlesunJ kornmune
Virksomhet Vann, avløp og renovasjon
Postboks 1521, 6025 Ålesund
Tlf 70 16 27 22 (dir)
Mobil 41 55 88 54

/ 70 16 20

00

(sentralbord)

epost: siqrun.iahren@alesund.kammune.no

2

på pristilbud som er levert.

Om

!;'

4øte<(,

(o-l

Frai Svein Haaiand rmailto:Svein.HaaIand@adv-haa.no3
S<,nrAt; 8, desember 2016 11:11
Til: SigrunJoridJah7en
Kopi: 'Kristian Sandbakk'; Pe'rOskar SlinninJ; OlåVAarø
Emne: SV: Bingsa avfalls:anlegg - Stoklands Bilrute; AS '- Miljøservice AS

Jegvisertil din e-postnedenfor.Jegpopiererinn kommuneadvokaten,
ogberom-åfå be4%jed
dersom
frpmtidige henverrde!ser skal,gå direkte til derr».

eventuelle

Mvh
gvein Haaland
Advokat MNA/Partner

Advokatfirmaet

Haaland DA
Rådhusgaten, 23, 0158 0slo

Tlf 23 IO 35 80 Dir 23 10 35 84 Mob 95 99 99 95

The mrorrcmon conLu'ni m
mesuge may Å C6NFn)ENTL4L
.AND 3UBJECTTO PROFESSOJ S4CRECYACCORDn!iGTO IÅW. Il it
itemded fortbe aa*eaiee only. /lny unauthoåi
uie, disieaiionof
the
inrormalion orøpying
of dq mssage is piohlMed. Hynu atanoj the
adttc,
plaase aotify lhe sciider immeåaiely
by re!uni smu
ana deltta
tbz meitya.

Thank you

Frai: SigrunJoridJahrenrmailto:SiqrunJahreri@afesund,kommune.nol
Sendt: 5, desember 2016 i6:37
Til: Svein Haaland
Kopi: 'KristianSandbakk'; Per Oskar Slinning; Olav Aarø

Etnne:SV:Bingsaavfallsan!egg
- Stok!ands
BilruterAS- Mi5Øservice
AS
Hei,

Det vises til telefon Og epost fra Miljgsservice, samt til ciitt brev datert
Vedlagt denne epost er avtale som etferspurt.

30.november.

Bingsa Næring sinepriserpå tevering avslamsomer gitt til Stokland Bilruter er de samme som er gitt andre kunder med
tilsvarende leveringer.Prisene er basertpå kostnadene
som Bingsa Aiæring har med behandling av denne typen avfall.
Det er ikke gitt «spesielt gunstige vilkår» slik det antydes i ditt brev. Bingsa Næring driver sfn virksomhet utfra
bedriftsøkonomiske prinsipper og etter forurensningslovens prinsipp om at «forurenser
betaler»>.
Denne eposten sendes med kopi til kommuneadvokaten i Ålesund.
Vennlig hllsen
S:g:ruhi

Jahira:r.i

Virksomhetsleder

Åtestintl

komimu'ne
3

9æ(,r,(.(,
Virksomhet

Vann,

Postboks

1521,

avløp

6025

og renovasjon

Ålesund

TF 7(] 16 2722 (dir) / 70 16 20 00 (sentr@lbqrd)
Mobil

41

55 88 54

epos't:, siqrun.jahren@alesund.kommune.no

Fra: Svein Haaland jmaifto:Svein.HaaIand(:a)adv-haa.nol
Sendt:
30. november
2016 12:30
Til: Sigrun
Kopi:

Jorid Jahren

Kristian

Sandbakk

Emne: Bingsaavfallsanlegg- Stok%ands
Bi1r4terAS - %iliøserviceAS
Sigrun Jahren,

Se vedlagte

brev.

mvh

Svein Haaland

.Advokat MNA/Partner

Advokatfirmaet
Rådhuigaten

Haalarid
23, 0158

DA
0slo

Tlf 23 IO 35 80 Dir 23 10

35 &4 Mob

9S g9 99 95

The Wor'ikion »ntafni
i ihis massage my be CONFLDENT
!iUBmCT TO t'ROFESSONlAT. !iECRECY ACCORDn'lG TO lAW.
tntandad ror fha adåeaseii only. Any unautbonied uøe, dLisemtion
of åe
iafoimmioii or æpyinB of thii øaage iapæhiMe4 ffyou ar: iiotba
ad&eiiea, pleue nmFy lhe sanderlmmadiate§ by ietum e
and dalete
Tkankyoii

It lr

(a-

%

1-q

Ulr>citc

Advokatfirmaet
Rådhusgata

AL E SU N D

KO Mill

V a n ii,

o g

a vl

a p

U NE

T e n o v a g jo

n

Haaland
Saksbehandler

23

0158 0SLO

Vår ref.

Deres ref.

ÅNMODNmG

Jahren

T1f70

16 27 22

Dato:

SIJA/16/8 100-2/

VEDRØRENDE

Sigrun

M65

17.01.2017

OM OPPLYSNmGER

Rådmannen ser alvorlig på påstander som fremkommer i brev fra Advokatfirmaet Haaland DA
på vegne av Milløservice AS, og har derfor gjennomført undersøkelser rundtpåstandene. Det
har etter det radmannen kan se, ikke fremkommet kritikkverdige forhold fra Ålesund
kommune, Bingsa avfallsanlegg sin side i denne saken.
Ålesund kommune, Bingsa avfallsanlegg, driver etter forretningsmessige prinsipper og
plild til hverken å ta I mot fraksjoner fra private næringsdrivende for viderebehandluig,
en offentlig

har

ikke

eller

ha

prispolitikk.

Pris på deulike avfausfraksjoneneer basertPElkostnadersomBingsa avfallsaulegghar ved å
behandle avfauet, volum 1 den enkelte forespørsel, leveringshdspunkt, levenngsintervall og så
videre. Den interne prislisten er bygget opp som en netto pnsliste der ennormaueveranse
kalkulert.

er

Miljøservice AS hari all sinkommunikasjon i denne saken ønsket å fåut1evertprisenÅlesund
kommune har gitt en konkurrent som en delpris i en anbudskonkurranse. Det å utlevere
delpriser til en konkurrent slik det er bhtt etterspurt i dette tilfellet, er underlagt taushetsplikti
henhold til offentlighetsloven

F:3
13. Det ville ogsa vært

1

strid med god forretmngsskikk,

Skulle prislisten være offentlig tilgjengelig, ville konkurrenter i bransjen lett kunne legge seg
marginalt under pnsene ø pnslisten og dermed vinne konkurransen om videre behandhng av
avfallsfraks)onene. Dette er ikke en ønsketutvikling for Ålesund kommune. Ålesund kommune
har derfor ikke utlevert pris i henhold til forespørsel
fra Miljøservice
AS. Dette kan
Miljøservice
AS påklage til Fylkesmannen.
A'II aktivitet i kommunen, også akti'vitet som drives etter forretningsmessige prinsipper,
er
underlagt kommunerevis)onen. Kommunerevisjonen vil, nar avtalen trer ø kraft, kunne bekrefte
utfra fakturaer at prisen som belastes for innlevert slam i Bingsa er i tråd med standard pnser.

Med

ilsen

Postadresse:
Sentralbord
Ålesund kommune
Tlf
70 16 20 00
6025 ÅLESUND
Faks 70 16 20 0I
postmottak@alesund.kommune.no

Besøksadresse:
Postboks

1521

www.alesund.kommune.no

70 16 20 00

Bankgiro:
Å.K.org.:

4200.49.49999
942.953.119

!JeOu(, €,

Ronny

Frekhaug

kommunals)ef

Dokumentet

er e1e7ctronisk godkjent

og har ingen signatur.

Side

2

av

2

")-1

y(,r»cicc

K0MREV3
KOMMUNEREVISJONEN
KomnmnerevisjonsdisLrikt

nr.3

IKS

i Møre

og Romsdal

IKS

Ålesundkommune
v/Astrid

Eids'vik

Pb. 1521
6025 ÅLESUND

Vår saksbehandler:
Vår

dato:

Vår referanse:

24.01.17
Deres

Ang. «Varsel

om mulig

kritikkverdige

forhold

- Bingsa avfallsanlegg

dato:

- anmodning

Deres

om

referanse:

opplysninger»

Vi visertil brevfra advokatfirmaet HaalandDA datert
19.12.2016, ogtil syar fraÅlesundkommune datert

17.01.17. Vi viser 'videre til vårt møte 03.01.17.
Kornmunerevisjonen

-

ber

om

å få oversendt:

('versiktoyerpriserforIeveringa'vslam/septikti1Næringsdriftavfaufora11ekunder,og
informasjon

om det foregår noen form for prisdifferensiering.
A11kommunil=,asjonme11omÅlesundkommunevedrørendepriserogsamarbeid,samteventueue
avtaler med:

-

-

o

Stoklands Bilruter

o

Slamsug

as og

as

Rådmannensvurdering om det kan foreligge subsidieriug

a'v priser som e'ventuelt er avtalt med
as for de neste årene, og/euer andre kunder.

Stoklands Bilruter

Hemnder om det f.eks. er tatt hensyn til investeringer
opparbeidedeunderskudd, og om det er tatt høyde

.i

Stokland bilmter

som kxever utgifl:sdekning,

dekning

for slike eventuelle prisøkninger

as.

av

i avtale med

Klagen/varselet frernstår etter vår mrdering som en
Uage på VH-leders håndtering ay forespørselen fra
advokatfumaet Haaland, og på avslaget om innsyn.
Vi ber derfor om en forklaringpå hvorfor innklaget
VHleder står som saksbehandler
på svaret som er oversendt.

Med bakgrunn i forholdenes

karakter, ber kornrnunerevisjonen
.aJ

Med hilsen

ko

un

r

Postzdrcsse:
Poskboks 1734,
6022 Ålesund

om en snarlig tilbakernelding.

Bescrl<sadressc:
Spjelkavik

Lerstadvegen

Telefon:

545, 4 etg.

Epost:
ktimr;rvTfF'4'nmi'is'3

nn

70 17 21 50
Teler:'i ks :
'(') 17 Q } 's l

[3ankkonto:
6540 05 00465
Foretaks+'egistei'e(:
'La(ThQ', I % 1 -,(I:7

E
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ÅLESUND

KOMMUNE

Rådmannen

Kounrevisjonsdistrikt
Postboks

m. 3 i Møre og Romsdal

IKS
Saksbehandler

7734 Spjelkavik

Ronny

ÅLESUND

6022

Unntatt

Deres

Vår

ref.

NÆRINGSDRIFT

AVFALL

TIL

LOV

Priser

Off.l

§ 13, forv.l

§ 13

Dato:
09.03.2017

OM

OFFENTLIGE

OPPLYSNINGER

OG FORHOLD

ANSKAFFELSER

Jegviserti1brevfrarevisjonendatert24.01.2017.
besvart

20 15

offentlighet

M65

- ANMODNING

OM

16

ref.

RF/16/8100-4/

KNYTTET

Frekhaug

T1f70

Ibrevetreisesdetflerespørsmå1somvi1b1i

nedenfor.
for levering

ay avvannet

slaua tU Næringsdrift

avfall.

Pris for le'vering av denne type 4vfa11er fastsatt som en pris pr. tonn. Den pris som er gitt til
Stoklands

Bilruter

AS er kr.

=

somvil

levere

denne type avfall

avtale.

Prisen

er unntatt

med at det opereres

Stoklands

offentlighet

Stoklands
for levering

Bilruter

unntak

av

Bilmter

årsaker.

f.eks. knyttet

ÅS har på muntlig
Enhetsprisen

som de leverer

listepris

som gis til aue

forespørsel

Det vil da enkelt
ikke

er ikke

kjent

eller

fått oppgitt

av faktura

og at det derfor

en særskilt

Rådmannen

til levert mengde

vil framgå

slam.

er i tråd med standardprisen

intern

ÅRIM der det foreligger

av konkurransemessige

i Bingsa.

etter hvert

pris som faktureres

standardprisen

som sendes til

kunne

kontrolleres

er gitt spesielt

at den

gunstige

til dette firmaet. Vedlagt fø!ger veierapport med volum og pnser på leveranser av
slam fra 1. januartil
9. febmar 2017. Som det fremgår er detkun
ÅRIM

betingelser
silgods

Dette er en standard

med prisdifferensiering,

leveringsfrekvens.
som betingelse

pr. tonn.

Bmgsamed

1

og avvannet

somharrabattertpris.

leverer

Kommunmasjon

med Stok'lands

Prisen som er oppgitt
muntlig

henvendelse

avtale med firmaet

avvannetseptikfrahusho1dnings1cunderiÅlesund.

EfiuyuterAS

til Stoklands

Bilruter

og er også derfor
om levenng.

mottaksplikt

fra Næringsdrift

åpent mottak

der næringsdrivende

og Slamsug

AS er som nevnt

oppgitt

muntlig.

Næringsdrift

kan levere

avfall

ulike

typer

ovenfor

Det er heller

Det er mgen levenngsplikt

avfall.

AS
gitt på bakgrunn
ikke inngått

fra firrnaets
fungerer
avfall

noen formeu

side og heller

i denne sammenheng
ved behov

av en
ingen
som et

og der fakture ring

sk3eretter levert mengde.
Slamsug

AS leverer

ildce avvannet

septik

iBingsa.

Postadresse:

Sentralbord

Besøksadresse:

Postboks 1521

Tlf

Keiser

6025 Å[ESUND

FEl!CS 70 16 2t') OI

postinottak(a',alesund.kominunano

70 16 20 00

Wi]helmsgate

Il

wwlV alesund konnrame.no

Tlf

70 16 20 00

Bankgiro:

4200.49.49999

Fail:s

70 16 20 0l

Å K.org.'

942 953 119

Vurdering

av om det kan

foreligge

subsidiering

av priser

Som nevnt opererer Næringsdrift avfaumed en intern prisliste over enhetspriser for levering
ulike avfa11sfraks3oner.Næringsdrift avfall driver i et konkurranseutsatt marked og ma s noen
grad tilpasse sine enhetspriser til dette. Det vil igjen si at det ikke nødvendigvis er slik at hver
enkelt enhetspns i seg selv gir kostnadsdekning for mottak av den aktuelle avfallsfraksjonen.
ForNænngsdrift
avfall vil det avg)ørende være at de sainlede inntekter gir nødvendig

hver

enkelt

Klage

av

enhetspris.

på virksomhetsleder.

I motsetning til revisjonen har jeg ikke oppfattet brevet fra adv. Haalandsom enklage-på
virksomhetsleder, men som en anmodmng om
syn. Anmodningen er besvart etter drøftinger
medinnkjøpssjefogkommuneadvokatoge1ektromsksignertavkommuna1s)ef
R?idmsnnen
v/ko'imnunals)ef star derfor bak innholdet i brevet. At det er ført ø pennen av virksomhetsleder
for VAR har vi ikke ansett som problematisk i og med at dette er ansett som en
innsynsforespørsel.

Lov

om offentlige

anskaffelser

Viser til brev av 24. januar 2017 om tjenester levert av OK Entreprenør
AS og eventuelt
kjøp av t3enester fra VH Vann, avløp og renovas3on - Nænngsdrift Avfall som kan være
med Lov

om offentlige

Tjenester

anskaffet

ø

øvrige

strid

1

anskaffelser.

fra OK

Entreprenør

AS:

OK Entreprenør AS ble tildelt spesialoppdrag fra ca. 2008 for klipping av betong

for

å

skille ut armering. OK Entreprenør AS investerte også i magnet for utskilling av metall i
gravemasse
og fikk tildelt oppdrag også på dette området.
*

I denne perioden ble de også kurset i arbeidsmtiner og farer ved graving i deponi med
spesielt fokus på deponigasser. De har også vært en del av beredskap ved brann

og

lignende. For eksempel stilte de med 3 maskiner på under en times varsel ved storbrannen i
2014.
ø

Vedinngåe1seavkonh-aktmedTafiordkrafl-varmeASi2015vedrørendeproduksjonav
brennbart restavfall, er OK Entreprenør AS benyttet på grunn ay manglende kapasitet
utstyr i Bingsa
avfallsplass.

*

og

I2016b1edetavta1tarbeidsomtnåtteutføresutenomordinæråpningstid.Dettegje1der
arbeid for opparbeiding av ny infrastmktur,

hemnder strømfremføring, rørlegging for

vann

og avløp over hele anrfflegget. Veiene i og utenfor annlegget måtte stenges eller redusere
fremkommeligheten
*

på og arbeidet måtte dermed

utføres

Avtale med TKV har krav om lasting av behandlet

utenom

ordinær

arbeidstid.

avfautil TKV for forbremiing alle

dager

forbrenningsann1egget er i drift, hemnder lørdager, søndager og bevegelige helligdager.
Dette har blitt utføret av OK Entreprenør AS for å redusere overtid til egne ansatte, men
avsluttet

ved endring

er

av arbeidsrutiner.

Det finnes ikke, etter rådmannens kømnskap, avta[er hverken nå el[er tidligere med OK
Entreprenør ÅS.Anskaffelsener ikke ihenhold til Lov om offentlige anskaffelser. Kommunen

Side

2 av

3

d € Ot,er»&

fl-3

haridag rammeavtalepå graving og massetransport.Denne avtalen omfatter ikke
Næringsdrift avfaØ[da det her 7creves
spesialkompetanseog evt. spesialmaskinerfor å grcrve og
massefod1ytteavfall. Det er pr. idag ikke inngått rammeavtalepå dette området.
Andre tjenester
ø

som kan være i strid med Lov om offentliege

AS - PaIletering

Miljøkvalitet

anskaffelser:

av vinteravfalI.

Verdi på dette oppdraget er i overkant av 2 rnill. i2016. Det ble fra Virksomheten vurdert
til kun en i markedet som kunne levere denne tjenesten og ble hverken intensjons'kunngjort
eller utlyst på yanlig måte.

AnskaffeIsen er ikkeihenho[d ti7 Lov om ojfent[ige artskaffelser.

Videre behandling
renovasjon.
ø

og gjennomgang

av anskaffelser

spesielt rettet mot VH Vann, avløp og

Rådmannenhariverksettegenkontro11ogoppfø1gingavregnskapogbudsjettrettetspesie1t
mot denne virksomheten.

*

U1ovligeanskaffe1sernevntovervi1b1iavs1uttetinnenl.ha1vår2017.Vurderingervi1bli
gjort i henhold til om det skal kjøpes brukt eller nyit, eller om en skal leie/lease nødvendig
redskap. Konlcurransepå nødvendig utstyr vil bli g3ennomførtså snart fylkesmannen gir
løyve til investeringer.

ø

Regelverketvi1b1iinnskjerpetoverforvirksornhetenogvilb1iendelavkontro11og
oppfølging

ne'vnti

første

kulepunkt

over.

Med hilsen

Ronny Frekhaug

kommunalslef
Dokumentet

er eØe7ctronisk godkjent

og har ingen signatur.

Vedlegg
Avvannetseptikogsi1gods

Kopi
Astrid

til:
Postboks

1521

6025

Jonny Rune :[ndrevåg

J. Eidsvik

Postboks

1521

6025

Sigrun

Postboks

1521

6025

Jabren

ÅLESUND
ÅT,ESUND
ÅLESUND

Side
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Forplikteleserklæring

Denne erklær!nger

gjølder tilbyder:

,Org. nr:

StoklandsBilruterA/S
916 28B 824

Adresse:

Prestled

Postnr-- sted:

8294 Hamarøy

Kontaktperson:

Arnfinn Vangen

DatO:

12.10,201Ci

Derineerklærlngeng]elder for godkJentsIambehandIeri
Org,nr: 942953219
Adresse: AMkveien
Postnr-sted:

:195

6017 Ålesund

Kontaktpersan:

Per Oskar S(inning

Dato: 12,:10.2016

Forp(il«telsen
gjelder fBlgende:Mottak oB behandllngav awannet

slam oBsilgods.

DisponerlnBaVsllBods:Komposteringtil bruk
på eget anlegBfor gassoksidasjon

Disponerlng

av awannet

slam: Kompostering

IO

STJNNMØRE
KONTROLLUTVALSEKRET

Kontrollutvalget
Ålesund

ARIAT

IKS

i

komrnune

Dato:

SAK

21.06.2017

30/17

VEDRØRENDE

BYGGESAKSBEHÅNDLING

Fra et nabolag
navngitt

har det komrnet

huseier

vært pågående
Oppfølging

har i lengre
rettsprosesser,

gjelder

forhold.

s)enanse til naboer.

En

Det skal ha

skal ha tatt inn over seg pålegg

etc.

som mangelfull.

på den første eiendommen

og etterhvert

har k)øpt.

rolle

Kontrollutvalget

skal ikke være
og klagefrist

dersom

Kontrollutvalget

sett på som kritikkverdige

til delvis

framstilt

for å se videre

2 som vedkomrnende

Kontrollutvalgets

klageadgang

sin eiendom

sin side har blitt

avtalt befaring

nurnrner

på det som blir

uten at vedkornrnende

fra kormnunen

Det skal ha blitt
eiendom

innspill

tid utviklet

avgjørelse

skal treffes

må heller

alle andre instanser

et klageorgan,

ikke er utløpt,

med det menes at dersom

må kontrollutvalget

av overordnet

ikke gå inn ipågående

har gjort

seg ferdig.

statlig

Kontrollutvalget

som disse med hjelp

selv. Derimot

som er nevnt

forhold

organ

prosesser,

på seg saker for privatpersoner
kan slike

holde

ovenfor

det foreligger

seg unna. Det sarmne
eller rettsvesenet.

men eventuelt

bør til vanlig

være

fra andre, f.eks advokat
være

en innfallsvinkel

se på en sak når
varsom

med å ta

kan håndtere
mot en bredere

giemiomgang av et komrnunalt forvaltningsorgan dersom det blir sett på som formålstjenlig.
I demie

saken foreligger

noen tilråding

Harald

Rogne

daglig

leder

til vedtak,

det på nåværende

tidspunkt

lite inforrnasjon.

men det legges opp til at saken blir

drøftet.

Det blir

derfor

ikke

gitt

