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Sak 16/19 - Godkjenning av møtebok fra møte den 25.04.2019. 

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/ 19 - Innkjøpsrutiner i Ålesund regionens havnevesen ved 
havnefogd Ole Christian Fiskaa. 

Saka var lagt frem uten tilråding til vedtak fra sekretariatet. 
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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 I §27-
selskap i sin årlige orientering for bystyret også fokuserer på innkjøp og offentlige
anskaff el ser.

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 I §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. 
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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 
leder 
(sign.) 

Terri-Ann Senior 
medlem 
(sign.) 

Torbjørg Fossum 
medlem 
(sign.) 

Thor Hansen 
medlem 

(sign.) 
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SUNNMØRE 

KONTROLLUTVALSEKRETARIAT IKS 

Kontrollutvalget i 
Ålesund kommune 

SAK 17/19 

ÅRSMELDING 2018 - ÅLESUND KOMMUNE 

Som link vedlegg følger: 

• Årsmelding 2018 - Ålesund kommune

Dato: 16.05.2019 

Etter§ 10, 3. ledd i forskrift om årsregnskap og årsmelding, skal administrasjonssjefen innen 
31. mars utarbeide årsmelding og fremme denne for det organ bystyret bestemmer. Dersom
årsmeldingen ikke blir fremmet for kontrollutvalget, skal den oversendes kontrollutvalget før
kontrollutvalget gir sin uttalelse til årsregnskapet.

Årsmeldingen skal foreligge til behandling i bystyret samtidig med at årsregnskapet blir 
behandlet. 

På bakgrunn av ovenstående legger en saka fram for kontrollutvalget med forslag om slikt 

vedtak: 

Kontrollutvalget tar årsmelding 2018 for Ålesund kommune til orientering. 

Bjørn Tømmerdal 
Dagleg leiar 
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat 
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SUNNMØRE 
KONTROLLUTVALSEKRETARIATIKS 

Kontrollutvalget i 
Ålesund kommune 

SAK 18/19 
KOMMUNEREGNSKAPET 2018-ÅLESUND KOMMUNE 

Som pdf vedlegg følger: 

Dato: 16.05.2019 

1. Revisjonsberetning til kommuneregnskapet 2018 -Ålesund kommune
2. Kommuneregnskapet 2018 -Ålesund kommune

Av Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner§ 7, går det fram at 
kontrollutvalget skal gi ( desisjons-) uttalelse om årsregnskapet til bystyret før årsregnskapet 
blir vedtatt. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet i hende før 
formannskapet gir sin innstilling om årsregnskapet til bystyret. 

Kontrollutvalget skal kontrollere at årsregnskapet er ført i samsvar med lover og regler og om 
bystyret sine målesettinger er oppfylt. Kontrollutvalget kan følgelig foreslå endringer i 
årsregnskapet, dersom det er skjedd føringer i strid med gjeldende regelverk. 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen og 
administrasjonssjefens årsrapport. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert 
kontrollutvalget med relevant informasjon om aktuelle problemstillinger. 

På bakgrunn av ovenstående legger en saka fram for kontrollutvalget med forslag om slik 

uttalelse: 

Ålesund kommune sitt regnskap for 2018 blir godkjent. 

Bjørn Tømmerdal 
Dagleg leiar 
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat 
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KOMREV3 IKSC-i 
KOMMUNEREVISJONEN� 

Kommunerevisjonsdistrikt nr.3 i Møre og Romsdal IK.S 

Til bystyret i Ålesund kommune 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konldusjon 

Kopi: 
Kontrollutvalget 
Formannskapet 
Rådmannen 

Vi har revidert Ålesund kommunes årsregnskap som viser kr 2.689.910.182 til fordeling drift og et 
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 19.983.506. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, 
driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen 
og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt 
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Ålesund kommune per 31. desember 2018, 
og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag/or konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske fotpliktelser i samsvar med 
·disse ·kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag
for vår konklusjon.

Øvrig informasjon 

·. Rådmannen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i kommunens
årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. 

I forbmdelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
. vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap 
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelåtende inneholder vesentlig 
feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for 
øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav. 

Postadresse: 
Postboks 7734, Spjelkavik 
6022 Ålesund 

Besøksadresse: 
Lerstadvegen 545, 4 etg. 
Epost: 
komrev3@kornrev3.no 

Telefon: 
70 17 21 50 

Føretaksregisteret: 
NO 971 562 587 
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KOMREV3 IKSC.1 
KOMMUNEREVISJONENS:::., 

Side 2 av 2 

Rådmannens ansvar/or årsregnskapet 

Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det 
gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
Rådmannen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinfonnasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil. 

Rev;sors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men 
ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå 
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdett som vesentlig dersom den 
enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar 
base11 på årsregnskapet. 

For ytterligere beskrivelse av revisors oppgaver blir det vist til: www.nkrf.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om budsjett 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til 
grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i 

årsregnskapet stemmer med regulert budsjett. 

Konklusy'on om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 

om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumenta�jon 
Base1t på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 

som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av histotisk finansiell infonnasjon», mener vi at ledelsen 

har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens 

regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Ålesund, I 5. april 20 I 9 

fr v\,W_ rJ J j � 
AnneNygård 

oppdragsansvarlig revisor 
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SUNNMØRE 

KONTROLLUTVALSEKRETARIAT IKS 

Kontrollutvalget i 
Ålesund kommune 

SAK 19/19 

REGNSKAP 2018 - ÅLESUND KOMMUNALE EIENDOM KF 

Som pdf vedlegg følger: 

Dato: 16.05.2019 

1. Revisjonsberetning til regnskap 2018 - Ålesund kommunale eiendom KF
2. Ålesund kommunale eiendom KF - regnskap 2018

Av Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner§ 7, går det fram at 
kontrollutvalget skal gi (desisjons-) uttalelse om årsregnskapet til bystyret før årsregnskapet 
blir vedtatt. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet i hende før 
formannskapet gir sin innstilling om årsregnskapet til bystyret. 

Kontrollutvalget skal kontrollere at årsregnskapet er ført i samsvar med lover og regler og om 
bystyret sine målesettinger er oppfylt. Kontrollutvalget kan følgelig foreslå endringer i 
årsregnskapet, dersom det er skjedd føringer i strid med gjeldende regelverk.Grunnlaget for 
behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen og 
administrasjonssjefens årsrapport. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert 
kontrollutvalget med relevant informasjon om aktuelle problemstillinger. 

På bakgrunn av ovenstående legger en saka fram for kontrollutvalget med forslag om slik 

uttalelse: 

Ålesund kommunale eiendom KF sitt regnskap for 2018 blir godkjent. 

Bjørn Tømmerdal 
Dagleg leiar 
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat 
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KOMREV3 IKSC1 
KOMMUNEREVISJONEN� 

Kommunerevisjonsdistrikt nr.3 i Møre og Romsdal IKS 

Til bystyret i Ålesund kommune 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet 

Konklusjon 

Kopi: 
Kontrollutvalget 
Fonnannskapet 
Rådmannen 
Styret 

Vi har revidert særregnskapet for Ålesund kommunale eiendom KF som viser et netto negativt driftsresultat på 

kr 3.871.500 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1. 702.622. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 

2018, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til særregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en 
dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Ålesund kommunale eiendom KF per 31. desember 2018, og av 

resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de 
. internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i 

· · Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og
forskrift, og bar oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets årsrapport, men 
inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere 
hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet 
oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde 
konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har 
ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse 
om øvrige lovmessige krav. 

Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet 

· Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir
en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også

Postadrnse: 
. Postboks 7734, Spjelkavik 
6022 Ålesund 

Besøksadresse: 
Lerstadvegen 545, 4 etg. 
Epost: 
komrev3@komrev3.no 

Telefon: Føretaksregisteret: 
70 172150 NO 971 562 587 
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KOMREV3 IKSC.-1 
KOMMUNEREVISJONEN� 

Side 2 av 2 

ansvarlig for slik intern kontroll han forner nødvendig for å ku1me utarbeide et særregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder 

vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utfø1t i samsvar 

med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig 

feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 

økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet. 

For ytterligere beskrivelse av revisors oppgaver blir det vist til: 

www.nkrf.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklu�jon 0111 særb11d�jell 

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grurm for 
særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med 

regulert særbudsjett. 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om 
sæITegnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har furrnet nødvendig i henhold 

til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet 
revisorkontroll av historisk finansiell infom1asjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

Ålesund, 12. april 2019 

+\ wA,I., \\J 'j ".\ C:..,vrl 
Anne Nygård 
oppdragsansvarlig revisor 
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SUNNMØRE 

KONTROLLUTVALSEKRETARIAT IKS 

Kontrollutvalget i 
Ålesund kommune 

SAK20/19 

REGNSKAP 2018 - ÅLESUND BRANNVESEN KF 

Som pdf vedlegg følger: 

1. Revisjonsberetning til regnskap 2018 - Ålesund brannvesen KF
2. Ålesund brannvesen KF - regnskap 2018

Dato: 16.05.2019 

Av Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner§ 7, går det fram at 
kontrollutvalget skal gi (desisjons-) uttalelse om årsregnskapet til bystyret før årsregnskapet 
blir vedtatt. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet i hende før 
formannskapet gir sin innstilling om årsregnskapet til bystyret. 

Kontrollutvalget skal kontrollere at årsregnskapet er ført i samsvar med lover og regler og om 
bystyret sine målesettinger er oppfylt. Kontrollutvalget kan følgelig foreslå endringer i 
årsregnskapet, dersom det er skjedd føringer i strid med gjeldende regelverk. Grunnlaget for 
behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen og 
administrasjonssjefens årsrapport. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert 
kontrollutvalget med relevant informasjon om aktuelle problemstillinger. 

På bakgrunn av ovenstående legger en saka fram for kontrollutvalget med forslag om slik 

uttalelse: 

Ålesund brannvesen KF sitt regnskap for 2018 blir godkjent. 

Bjørn Tømmerdal 
Dagleg leiar 
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat 
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KOMREV3 IKSC� 
KOMMUNEREVISJONEN� 

Kommunerevisjonsdistrikt nr.3 i Møre og Romsdal IKS 

Til bystyret i Ålesund kommune 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet 

Konklusjon 

Kopi: 
Kontrollutvalget 
Fonnannskapet 
Rådmannen 
Styret 

Vi har revidert særregnskapet for Ålesund Brannvesen KF som viser et netto driftsresultat på kr 3.248.127 og 
et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.840.141. Særregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, 
driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt 
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Ålesund Brannvesen KF per 31. desember 
2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag/or konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 

· standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av sæ"egnskapet. Vi er uavhengige av
foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse

• • · kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets årsrapport, 
men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen. 

· Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet, kunnskap 
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig 
feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 

· feilinfonnasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for
øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav.

Postadresse: 
· ,Postboks 7734, Spjelkavik

6022 Ålesund

Besøksadresse: 
Lerstadvegen 545, 4 etg. 
Epost: 
komrev3@komrev3.no 

Telefon: 
70172150 

Føretaksregisteret: 
NO 971 562 587 

13 16/05/2019



l<OMREV3 IKSC-1 
KOMMUNEREVISJONEN� 

Side 2 av 2 

Styret og daglig leders ansvarfor særregnskapet 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i 
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet 

Vå1t mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at sæ1Tegnskapet som helhet ikke inneholder 

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men 
ingen garanti for at en revisjon utfø1t i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinfornrnsjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå 
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurde1t som vesentlig dersom den 
enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar 
basert på særregnskapet. 

For ytterligere beskrivelse av revisors oppgaver blir det vist til: 

www.nkrf.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om særbudsjett 

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til 
grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i 

sæITegnskapet stemmer med regulett særbudsjett. 

Konklusjon om årsberetningen 

Basett på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 

om sæITegnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om regish·ering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig 

i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er 
revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt 

sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registre1ing og dokumentasjon av foretakets 

regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Ålesund, 12. aptil 2019 

Anne Nygård 
oppdragsansvarleg revisor 
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SUNNMØRE 

KONTROLLUTVALSEKRETARIAT IKS 

Kontrollutvalget i 
Ålesund kommune 

SAK21/19 

REGNSKAP 2018 - MØRE OG ROMSDAL 110 - SENTRAL KF 

Som pdf vedlegg følger: 

1. Revisjonsberetning 2018, Møre og Romsdal 110- sentral KF
2. Møre og Romsdal 110 - sentral KF - regnskap 2018

Dato: 16.05.2019 

Av Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner§ 7, går det fram at 
kontrollutvalget skal gi ( desisjons-) uttalelse om årsregnskapet til bystyret før årsregnskapet 
blir vedtatt. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet i hende før 
formannskapet gir sin innstilling om årsregnskapet til bystyret. 

Kontrollutvalget skal kontrollere at årsregnskapet er ført i samsvar med lover og regler og om 
bystyret sine målesettinger er oppfylt. Kontrollutvalget kan følgelig foreslå endringer i 
årsregnskapet, dersom det er skjedd føringer i strid med gjeldende regelverk.Grunnlaget for 
behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen og 
administrasjonssjefens årsrapport. I tillegg har ansvarlig revisor og administrasjonen supplert 
kontrollutvalget med relevant informasjon om aktuelle problemstillinger. 

På bakgrunn av ovenstående legger en saka fram for kontrollutvalget med forslag om slik 

uttalelse: 

Møre og Romsdal 110 - sentral KF sitt regnskap for 2018 blir godkjent. 

Bjørn Tømmerdal 
Dagleg leiar 
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat 
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Kommunerevisjonsdistrikt nr.3 i Møre og Romsdal I.KS 

Til bystyret i Ålesund kommune 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet 

Konklusjon 

Kopi: 
Kontrollutvalget 
Formannskapet 
Rådmannen 
Styret 

Vi har revidert særregnskapet for Møre og Romsdal 110-sentral KF som viser et netto driftsresultat på 
kr 868.773 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.380.784. Særregnskapet består av balanse per 31. 
desember 2018, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter 
til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt 
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Møre og Romsdal 110-sentral KF per 
31. desember 2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov,
forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag/or konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
. herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er uavhengige av 
foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse 
kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i foretakets årsrapport, 
men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige 
informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å 
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet, kunnskap 
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig 
feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig 
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for 
øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav. 

Postadresse: 
Postboks 7734, Spjelkavik 
6022 Ålesund 

Besøksadresse: 
Lerstadvegen 54S, 4 etg. 
Epost: 
komrev3@komrev3.no 

Telefon: Føretaksregisteret: 
70 1721 so NO 971 562 S87 
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Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide sætTegnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god konununal regnskapsskikk i 
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kmme utarbeide et 
særregnskap som ikke i1meholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men 
ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå 
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den 
enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar 
basert på særregnskapet. 

For ytterligere beskrivelse av revisors oppgaver blir det vist til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetn inger 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklmjon om særbudsjett 
Basert på vår revisjon av sætTegnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til 
grum1 for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i 
sætTegnskapet stemmer med regulert særbudsjett. 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av sætTegnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 
om særregnskapet er konsistente med sætTegnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklw,jon om registrering og dokumenlasjon 

Basert på vår revisjon av sætTegnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har fu1met nødvendig 

i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er 
revisjon eller forenklet revisorkontroll av hist01isk finansiell i.nfonnasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt 

sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registre1ing og dokumentasjon av foretakets 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Ålesund, 15. april 2019 

,f\-VUA,L N 'tJ � 
Anne Nygård 
oppdragsansvarleg revisor 
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