
KONTROLLUTVALGET I 
ÅLESUND KOMMUNE 

MØTEBOK 

Møtedato: 25.04.2019, kl. 09.00 
Møtested: Sunnmøre kontrollutvalgsekretariat, Lerstadvegen 545 

Møtet ble ledet av: Torgrim B. Finnes 

Til stede for øvrig: Torbjørg Fossum, Thor Hansen og Terri-Ann Senior 
Meldt forfall: Terje Storm Unhjem 
Ingen vara tiltrådte. 
Terri-Ann Senior ble permittert kl. 10.45 

= 4 voterende 

Fra kontrollutvalgsekretariatet møtte daglig leder Bjørn Tømmerdal og juridisk rådgiver 
Kjetil Kvammen.  
Fra kommunerevisjon 3 møtte revisorene Svein Ove Otterlei, Kurt Løvoll og Knut Gunnar 
Alnes. 
Fra Ålesundregionens havnevesen møtte havnefogd Ole Christian Fiskaa i sak 14/19. 
Fra Ålesund kommune møtte økonomisjef Ole Kristian Arntsen og innkjøpssjef Johnny 
Indrevåg.    

Det var ingen merknader til innkalling. 

Sak 13/19 - Godkjenning av møtebok fra møte den 05.03.2019. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

Møteboka fra møtet 5. mars 2019 godkjennes. 

Sak 14/ l9 - Innkjøpsrutiner i Ålesundregionens havnevesen ved 
 havnefogd Ole Christian Fiskaa. 

Saka var lagt frem uten tilråding til vedtak fra sekretariatet. 

Havnefogd Ole Christian Fiskå ga kontrollutvalget en lysarkpresentasjon rundt de rutiner og 
tiltak som er iverksatt etter brudd på regler for offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget fikk 
anledning til å stille spørsmål undervegs. 



Leder av kontrollutvalget, Torgrim B. Finnes fremmet på vegne av utvalget følgende 
forslag til vedtak: 

1. Ålesund kontrollutvalg tar orienteringen til vitende og forventer at nye rutiner og tiltak 
blir fulgt opp i Ålesundregionens havnevesen.

2. Kontrollutvalget ber bystyret sørge for at lederne for de kommunale foretakene / §27- 
selskap i sin årlige orientering for bystyret også fokuserer på innkjøp og offentlige 
anskaffelser.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

1. Ålesund kontrollutvalg tar orienteringen til vitende og forventer at nye rutiner og tiltak 
blir fulgt opp i Ålesundregionens havnevesen.

2. Kontrollutvalget ber bystyret sørge for at lederne for de kommunale foretakene / §27- 
selskap i sin årlige orientering for bystyret også fokuserer på innkjøp og offentlige 
anskaffelser.

Sak 15/19 - Diskusjon om mulig ny forvaltningsrevisjon for 
 Ålesund kommune – sak utsatt fra møtet 5. mars 2019. 

Saka var lagt frem uten tilråding til vedtak fra sekretariatet. 

Leder av kontrollutvalget, Torgrim B. Finnes fremmet på vegne av utvalget følgende 
forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget velger seg kommunens investeringsbudsjett som tema for ny 
forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget ber Kommunerevisjon 3 komme tilbake ved neste 
anledning med en skisse for mulige problemstillinger og avgrensninger. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

Kontrollutvalget velger seg kommunens investeringsbudsjett som tema for ny 
forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget ber Kommunerevisjon 3 komme tilbake ved neste 
anledning med en skisse for mulige problemstillinger og avgrensninger. 



Eventuelt: 
 
Innkjøpssjef Johnny Indrevåg ga kontrollutvalget en grundig gjennomgang av rutiner og tiltak 
som er iverksatt for å forbedre rutiner ved offentlige anskaffelser. Kontrollutvalget fikk 
mulighet til å stille spørsmål og diskutere nærmere ulike problemstillinger. 
 
 
 
 
 
Møtet var slutt kl. 11.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torgrim B. Finnes    Terri-Ann Senior  Torbjørg Fossum    Thor Hansen         
         leder                  medlem                      medlem                medlem 
        (sign.)                   (sign.)                        (sign.)                     (sign.) 
 
 


