
 
 

Innkalling 
Leiarforum kommunedelsutval 

 
 
Møtedato: 22.10.2020 
Møtestad: Bystyresalen, Ålesund rådhus 
Møtetid: 16:30 
 
Fellesmøtet og møta med dei 11 kommunedelsutvala som skulle vere 22.10 vart avlyst. 
Ordførar og kommunedirektør inviterer i staden leiarane og nestleiarane (eller ein i deira stad) 
til møte. 
 
Dei to sakene som var sett opp blir vidareført inn i dettte møtet og på ein slik måte kan 
kommunedelsutvala via leiar/nestleiar få gje sine høyringssvar. 
 
Meld forfall til politisk@alesund.kommune.no 
Varamedlemmar møter berre etter nærare avtale. 
 
Saker med vedlegg: 
https://alesund.kommune.no/politikk/innsyn/mote-og-sakspapir/ 
 
 
 

Sakliste 
Saksnummer: Tittel:  
001/20 Godkjenning av innkalling, sakliste og møteprotokoll  
002/20 Orientering om kommuneplan - samfunnsdel for Ålesund 

kommune 2020 - 2030 
 

003/20 Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 til uttale i 
kommunedelsutvala 

 

 
 
Eva Vinje Aurdal 
møteleiar 
 
  

mailto:politisk@alesund.kommune.no
https://alesund.kommune.no/politikk/innsyn/mote-og-sakspapir/


SAK 

 
 
Godkjenning av innkalling, sakliste og møteprotokoll 
 
 

   
Dokumentinformasjon: 
Saksbehandlar: Kristin Torine Amdam Arkivsak: 20/20937 
 Journalpost: 20/103095 
E-post: postmottak@alesund.kommune.no   

 
Behandling: 

Saksnummer: Utval: Dato: 
001/20 Leiarforum kommunedelsutval 22.10.2020 

 
 
Kommunedirektøren si innstilling: 
Innkalling og sakliste blir godkjent. Møteprotokoll frå siste møte blir godkjent. 
Møteleiar, .................. blir valde til å godkjenne protokoll frå dette møtet. 
 
 
 
 
 
  



SAK 

 
 
Orientering om kommuneplan - samfunnsdel for Ålesund kommune 2020 - 2030 
Kommunedelsutvala 
 

   
Dokumentinformasjon: 
Saksbehandlar: Ingunn Osdal Stette Arkivsak: 20/8123 
 Journalpost: 20/99855 
E-post: postmottak@alesund.kommune.no   

 
Behandling: 

Saksnummer: Utval: Dato: 
002/20 Leiarforum kommunedelsutval 22.10.2020 

 
 
Kommunedirektøren si innstilling: 
Orienteringa vert tatt til vitande. 
 
 
 
Bakgrunn: 
Ålesund kommunestyre har gjennom vedtak om planstrategi, prioritert arbeidet med ny 
samfunnsdel. I arbeidet med ny samfunnsdel til kommuneplanen skal kommunestyret ta stilling 
til langsiktige utfordringar og lage mål og strategiar for kommunesamfunnet som heilskap og 
kommunen som organisasjon.  
 
Dei politiske måla og strategiane, som vert vedtekne gjennom samfunnsdelen, skal vere 
grunnlag for sektorane si planlegging og blir førande for drifta i kommunen sine verksemder. 
 
Planen er heildigital og du finn den ved å følgje denne lenkja :  
Samfunnsdel for Ålesund kommune 2021-2031. 
 
Kommunedelsutvala får planen presentert på fellesmøtet 22.10, gjennom ein video. På neste 
møte i det enkelte kommunedelsutval vil utvala få høve til å gje sine høyringssvar.   
 
 
 
Astrid J. Eidsvik 
kommunedirektør 
 
Utrykte dokument i saka: 
 
 
 
  

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2020/alesund2020/90cab18b-3758-4434-b2b2-9fe2ee7a98df/bm-2020-planstrategi_2020-2024/
https://pub.framsikt.net/plan/alesund2020/plan-samfunnsdelen/


SAK 

 
 
Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 til uttale i kommunedelsutvala 
 
 

   
Dokumentinformasjon: 
Saksbehandlar: Lars Fylling Arkivsak: 20/15566 
 Journalpost: 20/100350 
E-post: postmottak@alesund.kommune.no   

 
Behandling: 

Saksnummer: Utval: Dato: 
003/20 Leiarforum kommunedelsutval 22.10.2020 

 
 
Kommunedirektøren si innstilling: 
 
 
 
 
Bakgrunn: 
Kommunedirektøren sitt forslag til budsjett og økonomiplan blir handsama i formannskapet 20. 
oktober. Formannskapet si innstilling skal leggast ut på høyring, og det er denne høyringa 
kommunedelsutvala blir bedt om å kome med uttale til. I møte blir det gitt ein generell 
gjennomgang av kommunal økonomi og Ålesund kommune sin ståstad pr. august 2020. Det blir 
også gitt ei orientering om formannskapet si innstilling til budsjett for 2021 og økonomiplan for 
perioden 2021-2024. 
 
 
Vurdering: 
Det vil utover orienteringa bli satt av tid til at alle utvala i løpet av møte kan arbeide med sin 
uttale utifrå spørsmåla: 

1. Kva meiner de om fordelinga mellom kommunal- og stabsområda (med foreslåtte 
tiltak)? Har de forslag til anna fordeling og andre tiltak? 

2. Kva meiner de om foreslåtte prioriteringa i investeringane?  

 
 
Konklusjon med grunngiving: 
Kommunedelsutvalet blir gitt ei orientering i møte om kommunal økonomi og formannskapet 
sitt forslag til budsjett for 2021. Utvalet blir bede om å kome med ein uttale til budsjettet.  
 
 
 
Astrid J. Eidsvik 
kommunedirektør 



 
Utrykte dokument i saka: 
 
 
 
Vedlegg: 
  

1. Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 
2. Lenke til elektronisk budsjettdokument 
3. Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 
 

 



 
SAK 

 
 
Godkjenning av innkalling, sakliste og møteprotokoll 
 
 

   
Dokumentinformasjon: 
Saksbehandlar: Kristin Torine Amdam Arkivsak: 20/20937 
 Journalpost: 20/103095 
E-post: postmottak@alesund.kommune.no   

 
Behandling: 

Saksnummer: Utval: Dato: 
001/20 Leiarforum kommunedelsutval 22.10.2020 

 
 
Kommunedirektøren si innstilling: 
Innkalling og sakliste blir godkjent. Møteprotokoll frå siste møte blir godkjent. 
Møteleiar, .................. blir valde til å godkjenne protokoll frå dette møtet. 
 
 
 
 
 



 
SAK 

 
 
Orientering om kommuneplan - samfunnsdel for Ålesund kommune 2020 - 2030 
Kommunedelsutvala 
 

   
Dokumentinformasjon: 
Saksbehandlar: Ingunn Osdal Stette Arkivsak: 20/8123 
 Journalpost: 20/99855 
E-post: postmottak@alesund.kommune.no   

 
Behandling: 

Saksnummer: Utval: Dato: 
002/20 Leiarforum kommunedelsutval 22.10.2020 

 
 
Kommunedirektøren si innstilling: 
Orienteringa vert tatt til vitande. 
 
 
 
Bakgrunn: 
Ålesund kommunestyre har gjennom vedtak om planstrategi, prioritert arbeidet med ny 
samfunnsdel. I arbeidet med ny samfunnsdel til kommuneplanen skal kommunestyret ta stilling 
til langsiktige utfordringar og lage mål og strategiar for kommunesamfunnet som heilskap og 
kommunen som organisasjon.  
 
Dei politiske måla og strategiane, som vert vedtekne gjennom samfunnsdelen, skal vere 
grunnlag for sektorane si planlegging og blir førande for drifta i kommunen sine verksemder. 
 
Planen er heildigital og du finn den ved å følgje denne lenkja :  
Samfunnsdel for Ålesund kommune 2021-2031. 
 
Kommunedelsutvala får planen presentert på fellesmøtet 22.10, gjennom ein video. På neste 
møte i det enkelte kommunedelsutval vil utvala få høve til å gje sine høyringssvar.   
 
 
 
Astrid J. Eidsvik 
kommunedirektør 
 
Utrykte dokument i saka: 
 
 
 

https://apppublishframsikt-staging.azurewebsites.net/2020/alesund2020/90cab18b-3758-4434-b2b2-9fe2ee7a98df/bm-2020-planstrategi_2020-2024/
https://pub.framsikt.net/plan/alesund2020/plan-samfunnsdelen/


 
SAK 

 
 
Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 til uttale i kommunedelsutvala 
 
 

   
Dokumentinformasjon: 
Saksbehandlar: Lars Fylling Arkivsak: 20/15566 
 Journalpost: 20/100350 
E-post: postmottak@alesund.kommune.no   

 
Behandling: 

Saksnummer: Utval: Dato: 
003/20 Leiarforum kommunedelsutval 22.10.2020 

 
 
Kommunedirektøren si innstilling: 
 
 
 
 
Bakgrunn: 
Kommunedirektøren sitt forslag til budsjett og økonomiplan blir handsama i formannskapet 20. 
oktober. Formannskapet si innstilling skal leggast ut på høyring, og det er denne høyringa 
kommunedelsutvala blir bedt om å kome med uttale til. I møte blir det gitt ein generell 
gjennomgang av kommunal økonomi og Ålesund kommune sin ståstad pr. august 2020. Det blir 
også gitt ei orientering om formannskapet si innstilling til budsjett for 2021 og økonomiplan for 
perioden 2021-2024. 
 
 
Vurdering: 
Det vil utover orienteringa bli satt av tid til at alle utvala i løpet av møte kan arbeide med sin 
uttale utifrå spørsmåla: 

1. Kva meiner de om fordelinga mellom kommunal- og stabsområda (med foreslåtte 
tiltak)? Har de forslag til anna fordeling og andre tiltak? 

2. Kva meiner de om foreslåtte prioriteringa i investeringane?  

 
 
Konklusjon med grunngiving: 
Kommunedelsutvalet blir gitt ei orientering i møte om kommunal økonomi og formannskapet 
sitt forslag til budsjett for 2021. Utvalet blir bede om å kome med ein uttale til budsjettet.  
 
 
 



Astrid J. Eidsvik 
kommunedirektør 
 
Utrykte dokument i saka: 
 
 
 
Vedlegg: 
  

1. Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 
2. Lenke til elektronisk budsjettdokument 
3. Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 
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