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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget i Hitra kommune ønsker å delta i den felles selskapskontrollen av
Kristiansund og Nordmøre havn IKS.
2. Kontrollutvalget ber om å få prosjektplan for selskapskontrollen til godkjenning.

Saksutredning
Kontrollutvalget i Hitra kommune behandlet i sitt forrige møte, sak 21/17, en
henvendelse fra kontrollutvalget i Sunndal kommune om å delta i en felles
selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre havn IKS, KNH. Utvalget vedtok å
delta i en selskapskontroll av KNH dersom minst 50% av eierne var villige til å delta.
Fordi de øvrige eierkommunene ikke har svart på invitasjonen så selskapskontrollen
ut til å bli skrinlagt på grunn av lav oppslutning.
Etter at kontrollutvalget i Hitra behandlet saken har imidlertid Hitra kommunes
ordfører, som også er leder i havnerådet i KNH, henvendt seg til ordførerne i de
øvrige eierkommunene med en henstilling om å delta i selskapskontrollen av KNH. I
henvendelsen begrunnes behovet for en selskapskontroll blant annet med uroen
rundt KNH etter Kystverkets tilsyn i selskapet, et tilsyn som har sin bakgrunn i en
konflikt med Hurtigruten om beregning av havneavgiften. Ordføreren i Hitra har også
henvendt seg direkte til kontrollutvalgets leder i e-post av 26.9 og 9.10 og bedt om
at utvalget behandler henvendelsen om selskapskontroll på nytt. Også styrelederen i
KNH er positiv til en selskapskontroll (Tidens krav 8.10.17).
Kontrollutvalget i Sunndal kommune behandlet saken om selskapskontroll i sitt møte
26.9.17. Kontrollutvalget hadde da bare fått svar på invitasjonen fra
kontrollutvalgene i Hemne og Hitra kommune. Utvalget i Sunndal kommune ønsker
at majoriteten av eierne skal delta og inviterte derfor kontrollutvalgene som ikke har
respondert på den første invitasjonen på nytt. Kontrollutvalget i Kristiansund skal
behandle invitasjonen 26.10. Tidspunkt for behandling i de øvrige eierkommunene er
uvisst. Endelig konklusjon om oppslutning og gjennomføring behandles i Sunndal
kommunes kontrollutvalg 12.12.17. Dersom selskapskontrollen bare får oppslutning
fra kontrollutvalgene i Kristiansund (38%), Sunndal (9%), Hemne (5%) og Hitra
(6%) kommune betyr det likevel at 58%, og dermed majoriteten av
eierkommunene, deltar.
Det er foreløpig ikke avklart hvilket revisjonsselskap som eventuelt skal utføre
selskapskontrollen. Dersom Hitra kommunes revisor, Revisjon Midt-Norge, ikke skal
stå for gjennomføringen, må kontrollutvalget søke kommunestyret om midler for å
finansiere arbeidet. Behovet for finansiering avhenger rimeligvis av prisen og av stor

andel av de øvrige eierne som ønsker å delta. Disse spørsmålene blir ikke avklart før
i desember -17/januar -18.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Bakgrunnen for at saken fremmes på nytt er at havnerådets leder/Hitra kommunes
ordfører har gitt kontrollutvalget i Hitra samt øvrige eiere sin klare anbefaling om å
takke ja til å delta i selskapskontrollen av KNH. Lederen må antas å ha god innsikt i
selskapet, det er derfor naturlig at anbefalingen veier tungt i retning av et nytt
positivt vedtak, men denne gangen uten betingelse om at minst 50% av eierne
deltar. Et slikt vedtak vil sikre at selskapskontrollen blir en realitet, uavhengig av
vedtakene i de øvrige kontrollutvalgene.
Kontrollutvalget bør be om å få godkjenne planen for selskapskontrollen, slik at
medlemmene kan gi innspill til arbeidet før det settes i gang.

