
KONTROLLUTVALGET I 

ÅLESUND KOMMUNE 

MØTEBOK 

Møtedato: 20.12.2019, kl. 14.30 

Møtested: Lerstadvegen 545 

Møtet ble ledet av: Torgrim B. Finnes 

Til stede for øvrig: Thor Hansen og Torbjørg Fossum 

Meldt forfall: Terje Storm Unhjem og Terri-Ann Senior 

Vara:    Kjell Ove Hansen og Reidar Falck Jørgensen 

= 5 voterende 

Fra kontrollutvalgssekretariatet møtte daglig leder Bjørn Tømmerdal (kun i forbindelse med 

sak 48/19). 

Fra settesekretariatet Harald Rogne. 

Styreleder i Ålesundregionen Havnevesen (ÅRH) Svein-Rune Johannessen (møtte som 

tilhører). 

Det kom ikke fram merknader til innkalling. Sakslisten ble godkjent. 

Sak 46/19 Godkjenning av møtebok fra møte 03/12. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

Møteboka fra Kontrollutvalgsmøtet 03. desember godkjent. 

Sak 47/19 Reguleringsprosess i Skutvika. 

Kontrollutvalget gikk gjennom de forelagte høringsuttalelsene. 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalet vil ikkje starte ei utvida undersøking av saka som følgje av brevet frå Judicia, men 

viser til kontrollutvalet si innstilling til bystyret i kontrollutvalsak 40/19. 



Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 
Kontrollutvalet vil ikkje starte ei utvida undersøking av saka som følgje av brevet frå Judicia, men 

viser til kontrollutvalet si innstilling til bystyret i kontrollutvalsak 40/19. 

Sak 48/19 Referatsaker 

1. Redegjørelse fra KomRev3

Grunnet sykdom i KomRev gikk daglig leder i kontrollutvalgssekretariatet Bjørn 

Tømmerdal gjennom redegjørelsen fra KomRev 3, om Nummerert brev nr. 1 datert 

26/11/19 fra kommunerevisjonen. 

Sekretariatets innstilling: 

Ingen. 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak: 

Kontrollutvalget tar opplysningene til orientering. 

Sak 49/19 Eventuelt. 

Kontrollutvalget stilte spørsmål til styreleder i Ålesundregionens Havnevesen, Svein-Rune 

Johannesen, angående moment i Havnefogdens høringsuttalelse (datert 17.12.2019). Det ble 
reist konkret spørsmål om siste avsnitt i høringsuttalelsen (angående kritikk av navngitte 

medlemmer av kontrollutvalget). Kritikken som kommer frem ble fremmet på 

havnestyremøtet 16. desember 2019. Basert på dette styrevedtaket, fremmet Havnefogden den 

presenterte høringsuttalelsen til Ålesund kontrollutvalg.

Ingen andre saker under eventuelt. 

Møtet var slutt kl 16.10 

Torgrim B. Finnes Thor Hansen Torbjørg Fossum  Kjell Ove Hansen  Reidar Falck Jørgensen 

         leder          medlem            medlem   vara     vara 

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




