
KONTROLLUTVALGET I 

ÅLESUND KOMMUNE 

MØTEBOK 

Møtedato: 06.11.2019, 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:    Steinar Nilsen 

= 4 voterende 

På møtet deltok det valgte settesekretariatet i saken om reguleringsprosess i Skutvika, 

representert med Harald Rogne. 

Det var ingen merknader til innkalling. 

Sak 33/19 Presentasjon og gjennomgang med settesekretariatet. 

Sekretariatets innstilling: 

Ingen. 

Kontrollutvalget diskuterte seg frem til følgende forslag til vedtak: 

Begrensningen til settesekretariatet i saken om «reguleringsprosess i Skutvika», er 31. 

desember 2019. Omfanget av oppdrag reguleres av antall timer x gjeldende timepris 

for SKS IKS. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

Begrensningen til settesekretariatet i saken om «reguleringsprosess i Skutvika», er 31. 

desember 2019. Omfanget av oppdrag reguleres av antall timer x gjeldende timepris 

for SKS IKS. 



Sak 34/19 Gjennomgang av BDO rapporten om Kartlegging og evaluering av 

reguleringsprosess i Skutvika. 

Sekretariatets innstilling: 

Ingen. 

Kontrollutvalget diskuterte seg frem til følgende forslag til vedtak: 

På bakgrunn av gjennomgang av BDO rapporten om «Kartlegging og evaluering av 

reguleringsprosess i Skutvika» velger Ålesund kontrollutvalg å innhente høringssvar 

fra de to bestillerne av oppdraget; Ålesund kommune og Ålesundregionens 

Havnevesen (ÅRH). Svarfrist settes til 15. november 2019. Basert på 

høringssvarene vil settesekretariatet klargjøre sakspapir til kontrollutvalgets neste 

møte. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

På bakgrunn av gjennomgang av BDO rapporten om «Kartlegging og evaluering av 

reguleringsprosess i Skutvika» velger Ålesund kontrollutvalg å innhente høringssvar 

fra de to bestillerne av oppdraget; Ålesund kommune og Ålesundregionens 

Havnevesen (ÅRH). Svarfrist settes til 15. november 2019. Basert på 

høringssvarene vil settesekretariatet klargjøre sakspapir til kontrollutvalgets neste 

møte. 

Sak 35/19 Eventuelt. 

Sekretariatets innstilling: 

Ingen. 

Kontrollutvalget fremmet på vegne av utvalget følgende forslag til vedtak: 

I forhold til saken om «reguleringsprosess i Skutvika», berammes neste møte for Ålesund 

kontrollutvalg til 21. november kl 14.30, i møtelokalene til SKS IKS Lerstadvegen 545. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

I forhold til saken om «reguleringsprosess i Skutvika», berammes neste møte for Ålesund 

kontrollutvalg til 21. november kl 14.30, i møtelokalene til SKS IKS Lerstadvegen 545. 

Møtet var slutt kl 15.55 

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

         leder          medlem medlem    vara 

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




