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KONTROLLUTVALET I 

ÅLESUND KOMMUNE 

MØTEBOK 

Møtedato: 29.04.2020, kl.16.00 

Møtestad: Teams fjernmøte 

Møtet vart leia av Bente Bruun. 

Elles deltok: 

Kåre A. Hanken, Jannicke S. Strømmen, Knut Helge Vestre og Svein Inge Alnes (vara). 

Frå kontrollutvalsekretariatet møtte dagleg leiar Bjørn Tømmerdal. Frå Ålesund kommune 
deltok kommunedirektør Astrid Eidsvik til og med sak 7/20. Frå Ålesund kommunale 
eigedomsselskap KF (ÅKE) deltok dagleg leiar Bjørnar Helland, Gunnar Leira og Birger 
Hjelle. Dei deltok til og med sak 7/20. Frå kommunerevisjonen deltok nestleiar Kurt Løvoll 
og oppdragsansvarleg revisor Anne Nygård. 

Det var ingen merknader til innkallinga og sakslista blei godkjent. 

Sak 06/20 Godkjenning av møtebok frå møte 16. april 2020 

Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 22. april 2020.

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 

Ålesund kontrollutval godkjenner møteboka frå 16. april 2020. 
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Sak 07/20  Innspel til moglege saker for Ålesund kontrollutval. 

Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 22. april 2020. 

Innspel frå Terje Devold datert 15. april 2020 kring Ålesund kommune si rolle som 
garantistiller, vedlegg 1 i sakspapira. 

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 

1. Ålesund kontrollutval ber om ei orientering frå administrasjonen om retningslinjer for
garantiar i kommunen.

2. Kontrollutvalet ber om ei oversikt over gjeldande garantiar i Ålesund kommune.

Innspel frå Trygve Moxness datert 13. april 2020 kring bebyggelse nær høgspentanlegg, sjå 
vedlegg 2. Her vil dagleg leiar i ÅKE  Bjørnar Helland gje kontrollutvalet ei nærare 
orientering. 

Innspel frå Trygve Moxness datert 13. april 2020 kring offentlege anskaffingar, sjå vedlegg 3 
i sakspapira. 

Kontrollutvalet fekk ei grundig orientering frå dagleg leiar Bjørnar Helland i ÅKE. 

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande. 

Innspel frå Knut Helge Vestre datert 17. april 2020 kring tilsetjingsstopp i Ålesund kommune, 
sjå vedlegg 4 i sakspapira. 

Kontrollutvalet fekk ei orientering frå kommunedirektør Astrid Eidsvik knytt til 
tilsetjingsstopp og stillingar med ekstern finansiering. 

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande. 
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Sak 08/20 Rapportering til kontrollutvalet – interimsrevisjon 2019. 
 

Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 22. april 2020. 

Tilråding til vedtak frå kontrollutvalsekretariatet: 

Ålesund kontrollutval tek rapporten til vitande. Kontrollutvalet ønskjer å bli halde oppdatert 
på dei områda som krev å følgast opp av revisjonen. 

 

Leiar Bente Bruun fremma på vegne av kontrollutvalet eit nytt punkt 2: 

Ålesund kontrollutval er sterkt bekymra for dei funn som er avdekt gjennom 
interimsrevisjonen. 

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 

1. Ålesund kontrollutval tek rapporten til vitande. Kontrollutvalet ønskjer å bli halde 
oppdatert på dei områda som krev å følgast opp av revisjonen. 
 

2. Ålesund kontrollutval er sterkt bekymra for dei funna som er avdekt gjennom 
interimsrevisjonen. 

 

 

Sak 09/20 Bestilling av overordna risiko- og vesentlegvurdering 
 

Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 22. april 2020. 

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 

Kontrollutvalet i Ålesund bestiller frå Møre og Romsdal Revisjon SA ei risiko- og 
vesentlegvurdering av kommunen si verksemd og verksemd i kommunen sine selskap 
innanfor ei ramme på inntil 200 timar.  

Risiko- og vesentlegvurderinga skal gjennomførast i tråd med det som kjem fram i 
saksframlegget.  

 

 

Sak 10/20 Felles årsmelding 2019 for kontrollutvala i Ålesund, 
Haram, Skodje, Ørskog og Sandøy 
 

Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 22. april 2020. 

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 
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Ålesund kontrollutval godkjenner den felles årsmeldinga og sender den over til 
kommunestyret til orientering. 

 

 

 

Møtet var slutt kl. 18.30 

 

Neste møte i Ålesund kontrollutval er avtalt til måndag 25. mai kl. 16.00. Dette er tenkt som 
eit Teams/hybridmøte, kor inntil 5 personar kan møtast fysisk. Øvrige kan delta via Teams. 
Skulle Covid 19-restriksjonane endre seg/lette, vil møtet bli eit ordinært fysisk møte. 

 

 

 

 

Bente Bruun   Jannicke Strømmen  Knut Helge Vestre 

Leiar    Medlem   Medlem 

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

 

Kåre Alfred Hanken  Svein Inge Alnes 

Medlem   Varamedlem 

(sign.)    (sign.) 




