
KONTROLLUTVALGET I 

ÅLESUND KOMMUNE 

MØTEBOK 

Møtedato: 01.11.2019, kl. 14.30 

Møtested: Lerstadvegen 545 

Møtet ble ledet av: Torgrim B. Finnes 

Til stede for øvrig: Terri-Ann Senior og Thor Hansen 

Forfall: Terje Storm Unhjem og Torbjørg Fossum 

Vara:    Kjell Ove Hansen og Steinar Nilsen 

= 5 voterende  

Fra kontrollutvalgsekretariatet møtte daglig leder Bjørn Tømmerdal (permittert etter 

innledning om sak 29/19). 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Sak 28/19 Godkjenning av møtebok fra møtet 04. september 2019. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

Møteboken godkjennes slik den er lagt frem i møtet. 

Sak 29/19 Vedrørende inhabilitet. 

Sekretariatets innstilling: 

Ingen. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

Sekretariatet kjent inhabil i sak forbundet med spørsmål knyttet til reguleringsprosess i 

Skutvika (sak 31/19). 



Sak 30/19 Revidering av budsjett. 

Sekretariatets innstilling: 

Ingen. 

Kontrollutvalget fremmet på vegne av utvalget følgende forslag til vedtak: 

1) Kontrollutvalget godkjenner at det budsjetteres med tilstrekkelige midler for sette- 
sekretariat for perioden 1. november 2019 til 31. desember 2019.

2) Harald Rogne inviteres til å gi tilbud for settesekretariat. Det kalles inn til møte i løpet 
av uke 45/2019, etter nærmere avtale.

3) Juridisk bistand kommer i tillegg til punkt 2).

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

1) Kontrollutvalget godkjenner at det budsjetteres med tilstrekkelige midler for sette- 
sekretariat for perioden 1. november 2019 til 31. desember 2019.

2) Harald Rogne inviteres til å gi tilbud for settesekretariat. Det kalles inn til møte i løpet 
av uke 45/2019, etter nærmere avtale.

3) Juridisk bistand kommer i tillegg til punkt 2).

Sak 31/19 Presentasjon av rapport. 

Sekretariatets innstilling: 

Ingen. 

Kontrollutvalget fremmet på vegne av utvalget følgende forslag til vedtak: 

1) Kontrollutvalget for perioden 2015-2019 har ikke tid til å se på forhold om 
festeavtalene mellom Havna og Tyrholm & Farstad, som nevnes i separat brev fra 
BDO Advokater til oppdragsgiver Ålesund kommune og Ålesundregionens 
Havnevesen (ÅRH). Kontrollutvalget oversender disse forholdene til påtroppende 
kontrollutvalg, for oppfølging.

2) I forhold til punkt 7.3 og 7.3.1 i BDO-rapporten (Kartlegging og evaluering av 
reguleringsprosess i Skutvika) om stadfesting av varslingstjeneste for Ålesund 
kommune, ber kontrollutvalget bystyret evaluere vedtaket om varslingstjenesten. 
Kontrollutvalget ber om at regelverket implementeres i nye Ålesund kommune.

Kontrollutvalget tar rådmannens instruks (i epost av 23. oktober 2019) om behandling 

av BDO-rapporten (Kartlegging og evaluering av reguleringsprosess i Skutvika), inn 

over seg og vil se på følgende; 

3) Kontrollutvalget ber settesekretariatet om vurdering av ansvaret etter gjentatte brudd på
anskaffelsesregelverket i denne perioden og hvilke mulige konsekvenser dette har.



4) Kontrollutvalget ber settesekretariatet se på BDO-rapporten (Kartlegging og evaluering

av reguleringsprosess i Skutvika) om den er fullstendig eller mangelfull, gjennom perioden

2015-2019.

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

1) Kontrollutvalget for perioden 2015-2019 har ikke tid til å se på forhold om 
festeavtalene mellom Havna og Tyrholm & Farstad, som nevnes i separat brev fra 
BDO Advokater til oppdragsgiver Ålesund kommune og Ålesundregionens 
Havnevesen (ÅRH). Kontrollutvalget oversender disse forholdene til påtroppende 
kontrollutvalg, for oppfølging.

2) I forhold til punkt 7.3 og 7.3.1 i BDO-rapporten (Kartlegging og evaluering av 
reguleringsprosess i Skutvika) om stadfesting av varslingstjeneste for Ålesund 
kommune, ber kontrollutvalget bystyret evaluere vedtaket om varslingstjenesten. 
Kontrollutvalget ber om at regelverket implementeres i nye Ålesund kommune.

Kontrollutvalget tar rådmannens instruks (i epost av 23. oktober 2019) om behandling 

av BDO-rapporten (Kartlegging og evaluering av reguleringsprosess i Skutvika), inn 

over seg og vil se på følgende; 

3) Kontrollutvalget ber settesekretariatet om vurdering av ansvaret etter gjentatte brudd 
på anskaffelsesregelverket i denne perioden og hvilke mulige konsekvenser dette har.

4) Kontrollutvalget ber settesekretariatet se på BDO-rapporten (Kartlegging og 
evaluering av reguleringsprosess i Skutvika) om den er fullstendig eller mangelfull, 
gjennom perioden 2015-2019.

Sak 32/19 Eventuelt. 

Sekretariatets innstilling: 

Ingen. 

Kontrollutvalget fremmet på vegne av utvalget følgende forslag til vedtak: 

Møteplan frem til slutten av desember må planlegges etter gjennomført møte med 

settesekretariatet 6. november. Det planlagte møtet 14. november 2019 gjennomføres. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

Møteplan frem til slutten av desember må planlegges etter gjennomført møte med 

settesekretariatet 6. november. Det planlagte møtet 14. november 2019 gjennomføres. 

Møtet var slutt kl 16.40 

Torgrim B. Finnes    Terri-Ann Senior    Thor Hansen    Kjell Ove Hansen   Steinar Nilsen 

         leder       medlem medlem vara       vara 

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




