
IN 3/17 Interpellasjon – nytt styre i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 

 

Behandling i Kommunestyret - 14.06.2017  

Ordfører Ståle Refstie ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han sitter i styret for 

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS.  Kommunestyret erklært Ståle Refstie inhabil i 

behandlingen av interpellasjonen, jf. Forvaltningslovens § 6, 1. ledd bokstav e), og fratrådte under 

behandlingen.  Varaordfører Janne Merete Rimstad Sljebø tiltrådte som ordstyrer. 

 

Representanten Erling Rød, FrP, la fram følgende interpellasjon i kommunestyret: 

«Interpellasjon til kommunestyremøtet 14. juni 2017 
 
Nytt styre i Kristiansund og Nordmøre Havn IK 
 
Sunndal kommunestyre ber om at vår representant i eierorganet for Kristiansund og Nordmøre 
Havn IKS, havnerådet, tar initiativ til at selskapet får et nytt styre. 
 
Selskapet har: 

- overfakturert i stor stil 

- ingen egenkapital 

- brukt penger på noe som ligger utenfor selskapets formål 

- ikke meldt styreendringer til foretaksregisteret 

- ikke holdt fristene for årsmelding og årsregnskap 

- betalt møtegodtgjøring til medlemmer i eierorganet i strid med regelverket 

 

Selskapet trenger et nytt styre for å ordne opp på en uhildet måte 

 
Erling Rød 
Kommunestyremedlem FrP 
2017-06-05» 

 

 

Varaordfører Janne Merete Rimstad Seljebø la fram følgende svar på interpellasjonen fra Erling 

Rød: 

 

«Svar på interpellasjon i kommunestyret 14.06.17. fra Erling Rød: 

Nytt styre i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. 

 

I en interpellasjon i kommunestyret ønsker Erling Rød at Sunndal kommunestyre ber om at vår 

representant i eierorganet for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Havnerådet, tar initiativ til 

at selskapet får et nytt styre. 

 

Det er undertegnede som er valgt til Sunndal kommunes representant i Havnerådet 

(representantskapet). 

 



Interpellasjonen dreier seg bl.a. om saken om feil i selvkostregnskapet for KNH og retting av det 

etter tilsyn fra Kystverket. (Innkrevd for mye anløpsavgift) 

Dette vil få økonomiske konsekvenser for selskapet som jeg regner med blir belyst i forkant av 

og i Havnerådsmøtet den 28.juli. 

 

Ut i fra dette ser jeg ikke noen grunn til å foreslå å skifte ut styret, da en vil avvente diskusjonen 

i Havnerådsmøtet den 28.juli. 

 

Ellers så viser jeg til saksframlegg og vedtak i DIS 2-17. 

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS – eiermøter/rådsmøter 

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS – mandat til generalforsamlingen 

 

Jeg anbefaler kommunestyret å ikke støtte interpellasjonen fra Erling Rød.» 

 

VOTERING: 

Forslaget i interpellasjonen fra Erling Rød.ble satt opp imot svaret fra Janne Merete Rimstad 

Seljebø.  Svaret fra Janne Merete Rimstad Seljebø ble vedtatt med 18 mot 4 stemmer avgitt for 

forslaget fra Erling Rød. 

 

Kommunestyret har etter dette gjort slikt vedtak: 

 

Vedtak: 

I en interpellasjon i kommunestyret ønsker Erling Rød at Sunndal kommunestyre ber om at vår 

representant i eierorganet for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Havnerådet, tar initiativ til 

at selskapet får et nytt styre. 

 

Det er undertegnede som er valgt til Sunndal kommunes representant i Havnerådet 

(representantskapet). 

 

Interpellasjonen dreier seg bl.a. om saken om feil i selvkostregnskapet for KNH og retting av det 

etter tilsyn fra Kystverket. (Innkrevd for mye anløpsavgift) 

Dette vil få økonomiske konsekvenser for selskapet som jeg regner med blir belyst i forkant av 

og i Havnerådsmøtet den 28.juli. 

 

Ut i fra dette ser jeg ikke noen grunn til å foreslå å skifte ut styret, da en vil avvente diskusjonen 

i Havnerådsmøtet den 28.juli. 

 

Ellers så viser jeg til saksframlegg og vedtak i DIS 2-17. 

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS – eiermøter/rådsmøter 

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS – mandat til generalforsamlingen 

 

Jeg anbefaler kommunestyret å ikke støtte interpellasjonen fra Erling Rød. 
 

 

 

Rett utskrift 21.06.2017: 

 

Brit Helene Resell 

utvalgssekretær 


