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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget er positivt til å delta i selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre
havn IKS.

Vedlegg
Henvendelse om selskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre havn IKS

Saksutredning
Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse fra Kontrollutvalgssekretariatet for
Romsdal på vegne av kontrollutvalget i Sunndal kommune. Kontrollutvalget i
Sunndal har i sin sak 19/17 vedtatt å undersøke hvorvidt det er felles interesse hos
eiernes kontrollutvalg for selskapskontroll med dette selskapet.
Hemne kommune er deltaker i det interkommunale selskapet Kristiansund og
Nordmøre Havn IKS med en eierandel på 5 %. Selskapet har ifølge
eierskapsmeldingen til Hemne for 2016 som formål «…å sørge for rasjonell
havnedrift gjennom effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i
havnedistriktet, og forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk
og miljømessig god måte». Dette inkluderer forvaltning av havneanlegg i Hemne
kommune.
I overordnet analyse for selskapskontroll ble selskapet prioritert i kategorien
«middels», men ble ikke tatt inn i prioriteringslisten over prosjekt. De prioriterte
prosjektene i perioden er:
1. Svanem AS
2. Hemne kulturhus
I kommunestyrevedtaket fikk kontrollutvalget fullmakt til å prioritere mellom
ressurser til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, samt å endre på prioriteringene
dersom risikobilde eller samarbeid med andre eierkommuner skulle tilsi det.
I brevet fra Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal fremheves det at bakgrunnen
for ønsket om selskapskontroll blant annet er konflikten mellom selskapet og
Hurtigruten ASA, og Kystverkets uttalelser om dette, som potensielt vil medføre
store utgifter for selskapet.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Det er sekretariatets oppfatning, og en uttalt intensjon fra lovgivers side, at
kontrollutvalgene i eierkommuner bør søke å samarbeide om selskapskontroll der
selskaper eies i fellesskap. Vi finner også støtte i den overordnede analysen som ble

gjennomført for Hemne for at dette kan være et aktuelt selskap for kontroll.
Dersom kontrollutvalget slutter seg til en slik kontroll kan dette gå på bekostning av
kontroll med de selskapene som er prioritert i plan for selskapskontroll. Ut fra en
helhetsvurdering av risikobildet mener sekretariatet dette ikke er veldig
problematisk. Alternativt kan det være behov for å be kommunestyret om ekstra
ressurser til dette dersom kontrollen blir gjennomført av et annet revisjonsselskap
enn Revisjon Midt-Norge. Dette vil kontrollutvalget måtte eventuelt ta stilling til når
det er kjent hvor mange kontrollutvalg som ønsker å delta, og hvordan prosjektet
blir organisert.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler å sende en positiv tilbakemelding angående å delta i
selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre havn IKS.
En endelig forpliktelse til prosjektet vil først bli gjort med et konkret
bestillingsvedtak. Kontrollutvalget må da ta stilling til ressursbehov og eventuelle
konsekvenser for prioriteringene i plan for selskapskontroll.

