
KONTROLLUTVALGET I 
ÅLESUND KOMMUNE 

MØTEBOK 

Møtedato: 05.03.2019, kl. 09.00 
Møtested: Sunnmøre kontrollutvalsekretariat, Lerstadvegen 545 

Møtet ble ledet av: Torgrim B. Finnes 

Til stede for øvrig: Torbjørg Fossum, Thor Hansen og Terje Storm Unhjem 
Forfall: Terri-Ann Senior  

= 4 voterende 

Fra kontrollutvalgsekretariatet møtte daglig leder Bjørn Tømmerdal. 

Fra kommunerevisjon 3 møtte revisorene Svein Ove Otterlei og Kurt Løvoll.  

Det var ingen merknader til innkalling. Til saksliste ble det bestemt å utsette behandlingen av 
sak 12/19 til neste møte. 

Sak 07/19 - Godkjenning av møtebok fra møte den 17.01.2019. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

Møteboken fra møtet 17. januar 2019 godkjennes. 

Sak 08/ l9 - Ny kommunelov – nye regler for kommunens 
egenkontroll. 

Sakspapirer fra kontrollutvalgsekretariatet datert 27. februar 2019. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

1. Kontrollutvalet har merka seg reglane i ny kommunelov når det gjeld
området for den kommunale eigenkontrollen.

2. Kontrollutvalet bed kommunestyret ta saka til orientering.
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Sak  09/19 -  Årsrapport Nordre Sunnmøre Kemnerkontor og 
skatteregnskap 2018 Ålesund kommune. 

Sakspapirer fra kontrollutvalgsekretariatet datert 27. februar 2019. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

Kontrollutvalget tar saka til orientering. 

Sak  10/19 - Sekretariat for kontrollutvala fra 2020. 

Sakspapirer fra kontrollutvalgsekretariatet datert 27. februar 2019. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak til innstilling: 

Fellesnemnda for (Nye) Ålesund kommune og fellesnemnda for Fjord kommune gjer 
slikt likelydande 

vedtak: 

1. Fellesnemnda syner til eigarkommunane sine vedtak om endring av
selskapsavtale for Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS (SKS IKS).

2. Fellesnemnda sluttar seg til kontrollutvala sine felles tilrådingar om å vidareføre  det
interkommunale samarbeidet om kontrollutvalssekretariat i regi av SKS IKS.

Sak   11/19 - Orientering fra møtet i havnestyret 25/2 vedrørende 
innkjøp v/leder Torgrim Finnes. 

Saka var lagt frem uten tilråding til vedtak fra kontrollutvalgsekretariatet. 

Leder Torgrim Finnes og medlem Torbjørg Fossum ga en grundig orientering fra møtet i 
havnestyret mandag 25. februar 2019. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

Ålesund kontrollutvalg inviterer styreleder og havnefogd i Ålesundregionens havnevesen 
til neste møte. Kontrollutvalget forventer å få presentert en gjennomgang av svikt av 
rutiner og forslag til forbedringer. 
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Eventuelt: 

På neste møte ønsker Ålesund kontrollutvalg ei orientering fra innkjøpsavdelingen i 
Ålesund kommune. Dette som en videreføring og oppfølging av kontrollutvalgets rolle i 
forbindelse med regler for offentlige anskaffelser. 

Neste møte ble avtalt til torsdag 25. april, kl. 09.00 i sekretariatets lokaler i 
Lerstadvegen 545. Dette er et nytt møte i forhold til vedtatte møteplan. 

Møtet var slutt kl. 10.40 

Torgrim B. Finnes    Torbjørg Fossum   Thor Hansen     Terje Storm Unhjem   
         leder  medlem      medlem medlem 
        (sign.)   (sign.)          (sign.)  (sign.) 
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