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KONTROLLUTVALGET I  

ÅLESUND KOMMUNE 
 

 

MØTEBOK 
 

 

Møtedato:   15.02.2018, kl. 14.00 – 1645. 

Møtested:   Lerstadvegen 545 

 

Møtet ble ledet av:  Torgrim B. Finnes 

 

Til stede for øvrig:  Terje Storm Unhjem, Torbjørg, Fossum, Terri-Ann Senior  

og Thor Hansen 

 

= 5 voterende  

 

Ellers møtte: 

Fra kontrollutvalgssekretariatet: - juridisk rådgiver Kjetil Kvammen 

Fra kommunerevisjonen:  - Kst. dgl. leder Kurt Løvoll 

     - Svein Ove Otterlei 

Fra kommuneadministrasjonen:  - rådmann Liv Stette 

     - kommunalsjef Ronny Frekhaug 

     - advokat Kristin Otterlei, kommuneadvokatens stab 

 

Fra ÅRIM (under sak 1 og 2): - kommunikasjonssjef Ingeborg Ukkelberg 

     - økonomisjef Tor Langlo-Johansen 

 

Innkallingen ble godkjent.       

   

Sak 01/18 Godkjenning av møtebok fra møtet 05. desember 2017 

Utkast til møtebok var på forhånd utsendt til medlemmene. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

 

Møteboken godkjennes slik den er fremlagt i møtet. 

 

Sak 02/18 Eierskapskontroll for Ålesundsregionens interkommunale miljøselskap 

IKS (ÅRIM) 
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Under denne saken ble forvaltningsrevisjonsrapport av 15.02.2018 vedrørende 

Ålesundsregionens interkommunale miljøselskap IKS (ÅRIM) utdelt til kontrollutvalgets 

medlemmer. 

Svein Ove Otterlei gjennomgikk hovedinnholdet i rapporten av 28.11.2017 vedrørende den 

utførte eierskapskontrollen. 

Utvalget drøftet ulike sider ved forhold som kommer frem i rapporten.   

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget legger fram rapporten for bystyret med følgende innstilling: 

1. Bystyret tar rapporten til orientering. 

2. Bystyret ber rådmannen om å legge fram en sak om oppgavefordelingen mellom 

ÅRIM og Bingsa Næring. 

3. Bystyret ber rådmannen om å legge fram en sak om samordning av strategiene til 

ÅRIM, Bingsa Næring og Tafjord Kraftvarme AS. 

4. Bystyret ber rådmannen om å vurdere å ta et initiativ ovenfor Sunnmøre Regionråd 

med sikte på å gi dem en rolle i opplæringen av politikere som har verv i styrende 

organer, og eventuelt vurderer andre funksjoner regionrådet kan ha i forhold til 

eierskapsstyringen. 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

 

Kontrollutvalget legger fram rapporten for bystyret med følgende innstilling: 

1. Bystyret tar rapporten til orientering. 

2. Bystyret ber rådmannen om å legge fram en sak om oppgavefordelingen 

mellom ÅRIM og Bingsa Næring. 

3. Bystyret ber rådmannen om å legge fram en sak om samordning av strategiene 

for ÅRIM, Bingsa Næring og Tafjord Kraftvarme AS innen utgangen av 2019. 

4. Bystyret ber rådmannen om å vurdere å ta et initiativ ovenfor Sunnmøre 

Regionråd med sikte på å gi dem en rolle i opplæringen av politikere som har 

verv i styrende organer, og eventuelt vurderer andre funksjoner regionrådet 

kan ha i forhold til eierskapsstyringen. 

 

Sak 03/18 Oppdatering av plan for forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling: 

1. Kontrollutvalget tar oppdateringen av Plan for forvaltningsrevisjon til orientering.  

2. Utvalget foreslår følgende områder for videre undersøkelser: 
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 Rutiner for vurdering av nære relasjoner og 

fosterforeldre i omsorgsovertakinger. 

 Vurdering av fremdrift av vedtatte investeringsprosjekter 

i ÅKE 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget tar oppdateringen av Plan for forvaltningsrevisjon til orientering  

2. Utvalget foreslår følgende områder for videre undersøkelser: 

2.1. Vurdering av fremdrift av vedtatte investeringsprosjekter i ÅKE 

2.2. Utvalget ber om en prosjektskisse vedrørende undersøkelser av rutiner 

innen barneverntjenesten   

 

Sak 04/18 Orientering om tilsynssak – barneverntjenesten i Ålesund  

 
Under denne saken ble møtet lukket med hjemmel i kommuneloven § 31 nr.2. 

 

Kommunens ekspedisjon av 08.11.2017 til kontrollutvalgssekretariatet vedlagt fylkesmannens 

tilsynsrapport av 03.10.2017 ble fremlagt og gjennomgått av advokat Kristin Otterlei og 

rådmann Liv Stette. 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

 

De fremlagte opplysninger tas til orientering. 

 

*  

 

Da det ikke forelå flere saker til behandling, ble møtet hevet. 

  

Torgrim B. Finnes      Terje Storm Unhjem       Torbjørg Fossum       Terri-Ann Senior      

         leder                            nestleder                      medlem                     medlem                                    

        (sign.)                              (sign.)                           (sign.)                        (sign.)                    

 


