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INNLEDNING

1.1

Tidligerearbeid med utarbeidelseav eierstrategi

Framtidigselskapsformfor Selskapet– interkommunalt selskapeller aksjeselskap
- haddevært et tema
helt sidenvedtakelsenav energiloveni 1990.Da Selskapetble vedtatt omdannetfra interkommunalt
andelslagtil aksjeselskapi 2000 (omdanningstidspunktetvar 1. mars 2001) ble det lagt til grunn at
daværende forhold i det interkommunaleandelslageti størst mulig grad skullevidereføres.Dette var
nødvendigfor at man skullefå bred oppslutningom endringsforslagene.
Prosessenmed omdanningtil
aksjeselskapavdekket at Eierkommuneneså ulikt på flere mer grunnleggendespørsmål,herunder
stemmerettsbegrensninger,omsetningsbegrensningerosv. Det ble forutsatt at Selskapet og
Eierkommunene skulle arbeide videre med dette etter at omdanningen til aksjeselskapvar
gjennomført,se f.eks.Rådssak10/00 hvor følgende framgåri innstillingen:
«Videre utredning av neste fase med overordnede eier- og selskapsstrategiske
problemstillinger, basert bl.a. på innkomne signaler fra eierkommunene herunder
konserndannelse,
aksjenesomsettelighet,påfølgendevedtektstilpasninger og overordnede
strukturforholdtilknyttet dette, er alleredeigangsattav styret og vil bli prioritert kommende
vinter (jfr. kap. 7 i StrategiskPlanfor HK).»
Styret drøftet eier/selskapsstrategier
på en rekkemøter før og etter Rådssak10/00. Sakenble forelagt
generalforsamlingeni Selskapet14. juni 2002 som etter det opplyste tok følgende vurderinger fra
styret til etterretning:
«Selskapsstruktur:
Styrethar vurdert evt. omdanningav HKA/Stil konsern.
Styretser pt. ikke vektigenok grunnerti l å starte en slik omdanningsprosess
.
Eierstruktur:
Styretvil utfra dagenssituasjonog framtidsutsikter,herunderogsåverdimessige,ikke tilrå
HKseiereå åpnefor en nedsalgsprosess.
Vedtekter:
Styret finner ikke på nåværendetidspunkt å ville foreslå vedtektsendringmed hensyntil
stemmerettsbegrensning
og distriktsrepresentasjon.
Blant styretsnedlemmerer det ikke enighetom dissepunkt.
Etter Styretsoppfatning er dette en sak som er et eieranliggende.Et initiativ til ev endring
av vedtektenemå derfor etter Styretsoppfatningklart kommetil uttrykk fra eierne.»
Forslagetom utarbeidelseav en felles eierstrategifor Eierkommunenei Selskapettas opp i 2008. I
forbindelsemed selskapskontrollav Selskapetdette året, ble det fra Indre Helgelandkommunerevisjon
gitt slik anbefaling:
«Kommunenbør vurdere å utarbeide en skriftlig eierstrategii form av en eierskapsmelding.
Dette er ikke noe lovkrav, men vil være et nyttig dokument for både administrasjonenog
politikere for å synliggjørekommunenseierinteresseri selskaper.»
Kontrollrapportenble behandleti de respektivekommunestyrer.FraRanakommunestyresprotokoll,
18. juni 2008,gjengis:
«Kommunestyrettar rapport om selskapskontrollav HelgelandskraftAStil orientering.
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Kommunestyretviser til rapportensanbefalinger,og ber administrasjonenvurderetiltak for å
imøtekommeanbefalingene,samt orientere kommunestyretom vurderingenesom gjøresog
eventuelleiverksattetiltak innenmars 2009.»
Sideninitiativet ble tatt i 2008, har flere av Eierkommunenefulgt opp og forankret strategier i egne
eierskapsmeldinger
vedtatt i kommunestyrenesom rulleresmed faste intervall.
Under rådmannsmøtei Indre Helgeland Regionråd27. - 28. november 2014, hvor 6 av de 14
Eierkommunenedeltok, la rådmennenefram følgendeanbefaling:
«Det vurderessom viktig at eierkommunenenå prioriterer arbeidet med felles eierstrategier
overfor HelgelandKraft AS.
Rana og Vefsn kommune bes om å informere øvrige eiere og selskapetom initiativet og i
samarbeidmed Brønnøyog Alstahaugfremme forslag til organiseringog framdrift for den
videreprosess.
Følgendeforhold bør konkretiseres:
-

Forslag til mandat og sammensetning av eierskapsgruppe– viktig med god
koordineringi forhold til øvrigeeierkommuner.
Prosessfor å sikreforankringav arbeideti de styrendeorgan i selskapetog involvering
av administrasjonen.
Framdriftsplanmed milepæler.»

I Indre Helgelandregionrådble det fattet følgendevedtak28. novembers.å.:
«Indre Helgelandregionråd ser positivt på initiativet som er tatt blant eierkommunenei
HelgelandKraft ASog menerdet er viktig at det utvikleseierstrategieroverfor selskapet.»
Den 17. februar 2015 ble det avholdt møte mellom kommuneneBrønnøy,Alstahaug,Vefsnog Rana,
hvor det blant annet ble konkludert med at de nevnte kommunerer positive til initiativet som er tatt
blant eierkommunenei Selskapet.Det ble ansett som viktig at det utviklesfelleseierstrategieroverfor
selskapet.Videreble det konkludert med:
«Vefsn og Rana kommune følger opp saken på vegne av eierkommunenei møte med
administrativledelsei HelgelandKraft ASvedførsteanledningog holder øvrigeeierkommuner
løpendeorientert.»
Det ble avholdt møte med ledelsen i Selskapet 13. april 2015. Selskapet var positive til
eierkommunenesønskeom å engasjeresegsterkerei den strategiskeutviklingenav selskapet.Det ble
foreslått at arbeidet med eierstrategier ble samkjørt med den forestående prosess rundt
konsernetablering,og samtidiguttrykt et ønskeom at kommunestyrenefattet vedtak omkringdette i
løpet av første kvartal 2016.
Påeiermøte11. juni 2015ble temaerknyttet til bådeeierskapsstrategisamtkonsernetableringdrøftet.
I tilknytning til eierstrategiheter det i referatet:
«Innledningsvisble det fra HelgelandKrafts sidesterk og klart presisertat denneprosessikke
har sammenhengmed, må koplestil eller har betydningfor den igangsatte pålagte prosess
knyttet til konsernetablering.(…). På bakgrunn av drøftingene oppfattes at det konkrete
initiativ fra de involverte rådmenn ikke var tilstrekkelig politisk forankret i de ulike
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eierkommuner. Etter drøftinger ble møtet enig om at det nedsettes et politisk
utvalg/arbeidsgruppebeståendeav ordfører i Rana,Hemnes,Leirfjord og Brønnøy.Utvalgets
oppgaveblir å utarbeide forslag til nærmerekonkretisertmandat som grunnlagfor fremtidig
felleseierskapsmelding.»
Om konsernetableringheter det i referatet:
«Administrerendedirektør orienterte innledningsvisom kommendepålagt krav om etablering
av konsern.Overgangen til konsernmed ett morselskapog tre datterselskapHKNett AS,HK
Strøm AS og HK Vannkraft AS planleggesgjennomført fra 01012016.Foretrukketenkleste
modell kreverbeslutningeri samtligeeiereskommunestyrer.(…).»
1.2

Selskapetsforslag om omdanning til konsernvåren 2016

Våren 2016 foreslo Selskapetomdanningtil konsern. Fra notat datert 18. mars 2016, oversendtsom
vedleggtil brev fra Selskapettil Eierkommunenesendt 6. april d.å., ble det gitt slik anbefaling:
«Selskapetanbefalerkommunestyrene i Alstahaug,Brønnøy,Dønna,Grane,Hattfjelldal, Hemnes,
Herøy,Leirfjord,Nesna,Rana,Sømna,Vefsn,Vegaog Vevelstadå fatte slikt vedtak:
1. Kommunestyretgir sin tilslutning til at HelgelandKraft AS omdannestil konsern og at
konsernetableringengjennomføressom presenterti selskapetsnotat til eierkommunene
av 18.03.2016.
2. Kommunestyretgir ordførereneller den ordførerenbemyndigerfullmakt til å representere
kommunen i ekstraordinærgeneralforsamlingi HelgelandKraft AS og stemme for at
Helgeland Kraft AS omdannestil konsern ved at Helgeland Kraft AS fusjonerer med
HelgelandKraft Vannkraft AS,som inngår i et hjelpekonsernopprettet for å tilrettelegge
for konsernetableringen,
og fullt ut eiet av HelgelandKraft AS.
Ved gjennomføringav fusjonen vil HelgelandKraft AS slettes og kommunenvil motta aksjer i
HelgelandKraft HoldingAS,somer morselskapi hjelpekonsernet,i sammeforhold somkommunen
i dag eier aksjer i HelgelandKraft AS.Etter gjennomføringav konsernetableringenvil Helgeland
Kraft HoldingASendrenavn til HelgelandKraft AS.
3. Kommunestyretgir ordførereneller den ordførerenbemyndigerfullmakt til å representere
kommuneni handlingeri sammenhengmed omdannelsentil konsernherundertil å erklære
at aksjonæravtalenfor Helgeland Kraft ASbortfaller med virkning fra gjennomføringav
konsernetableringen.»
I følgebrevet fra Selskapet ble Eierkommunene anmodet om å behandle spørsmål knyttet til
konsernetableringinnen utgangenav juni 2016.Det het også:
«Ledelsenog styret i HelgelandKraft AS(«HK»)har arbeidet med å omdanneHKtil konsern
siden2014.Eierneer informert om arbeidet i generalforsamlingeri 2014 og 2015 samt i eget
eiermøte11.06.15.(…)Eierkommunenes
involveringi konsernetableringenvil værenødvendig
i to trinn. I førsteomgangvil det krevesat kommunestyrenetreffer vedtakom å gi sin tilslutning
til at HKomdannestil konsern.»
Selskapetsbegrunnelsefor at Selskapetskal omdannestil konsern var i første rekke endringenei
energilovensom ble vedtatt av Stortinget rett før påske2016. Ved endring av energilovenble det
innført krav om selskapsmessig
og funksjoneltskille for nettselskap.Det visestil Selskapetsnotat 18.
mars2016punkt 2 om «Hvorforog hvordanetablereskonsernet»:
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«Behovetfor å omdanneHKtil konserner først og fremst begrunneti endringenei energiloven
som ble vedtatt av Stortinget 18.03.2016. Endringenemedfører at det nå stilles krav til
selskapsmessigog funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet for alle
energiforetak med inntektsrammefastsatt av Norgesvassdrags
- og energidirektorat(NVE).
Kravenetil selskapsmessig
og funksjoneltskille innebærerat nettvirksomhetenmå skillesut i
en separatjuridisk enhet.Nettselskapetkan ikke selvdrive eller kontrollere annenvirksomhet,
og foretak som driver produksjoneller omsetningav elektrisk energi eller konsesjonspliktig
fjernvarmevirksomhetskal ikke ha direkte eller indirekte kontroll over nettforetak. Viderekan
ikke personeri ledelseni nettforetak delta i ledelseni foretak som driver konkurranseutsatt
virksomhet.»(understrekether)
Selskapethadde som en del av beslutningsgrunnlagetfor omdanningenogså utarbeidet utkast til
«Overordnedeprinsipperfor eierstyringog selskapsledelse
i HelgelandKraft-konsernet». Dette var en
blandingav eierstrategi,prinsipperfor selskapsledelse
og dels andre temaer, og byggetpå en premiss
om at gjeldendevedtektsbestemmelserog selskapsorganer
skullevidereføresmest mulig uendret.
Ved behandlingenav Selskapetsforslagtil omdanningtil konserni juni 2016ble det avklart at det ikke
var 2/3 flertall for vedtakom omdanningtil konsernmodell.
1.3

Oppfølgingenetter kommunestyrevedtakenei juni 2016

I forbindelse med innkalling til ekstraordinær generalforsamlingmed etterfølgende eiermøte i
Selskapet,hadde administrerendedirektør lagt ved et notat med overskriften «Konsernetablering–
oppsummeringog videreprosess»
, datert 1. september2016.Av notatet fremgikkbl.a.:
«20.05.16 ble vi informert om at rådmannen i Rana fortsatt gikk inn for å utsette
konsernetableringeninntil konsekvenserfor kommunenes eierstyring og kontroll med
Helgeland Kraft var bedre utredet og eierstrategi/felles eierskapsmeldingvar behandlet i
samtligeeierkommuner.
25.05.16 ble det derfor sendt brev til alle eierkommuner der vi advarte mot å utsette
konsernetableringen
og igjen presiserteat arbeidetmed en felleseierstrategiikke utfordresav
at HelgelandKraft etableressom konsernførst så lengeutgangspunktethar vært minst mulig
endring av beståendestyringsstruktur.
Etter styremøtet02.06.16ble det 03.06.16sendt eposttil alle kommunerder konsekvenser
[sic]
ved en utsettelseble nærmerekonkretisert.
12 av kommunestyrenei våre14 eierkommunerhar så langt behandletsaken.Granehar utsatt
behandlingenog Hemneshar berammetden i september.
KommuneneVevelstad,Sømna,Dønna,Herøy,Leirfjordog Vegahar fattet vedtakidentiskmed
styretsanbefaling.Brønnøyog Vefsnhar fattet tilnærmet like vedtak som gir sin tilslutning ti l
konsernetableringfra 1.1.17, men som også forutsetter at kommuneneskal utarbeide en
eierskapsstrategisom skal væreklar for endeligbehandlingi eierkommunenei des2016.
KommuneneAlstahaug,Hattfjelldal, Nesnaog Ranahar gått mot konsernetablering1.1.17og
vil ha konsekvensutredning
og eierskapsmelding
på plassførst. Ranahar tidfestet dette arbeid
til ‘fortrinnsvisi løpet av første halvår 2017.’.»
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Som en konsekvens av kommunenes behandling av forslaget om konsernetablering, har
konsernetableringenblitt utsatt. Fraselskapetsside er det ytret et ønskeom at kommunenefår gjort
sine nødvendigeavklaringeri løpet av det første kvartalet i 2017.
Rådmennenei Ranaog Alstahaugtilskrev den 31. august2016 samtligerådmenni Eierkommunene,
og av brevet fremgår innledningsvis:
«Kommunestyrene
i Ranaog i Alstahaugtraff vedtaki juni 2016vedrørendeeierstrategifor
Helgeland Kraft AS. Det framgikk av vedtakene at rådmennene skulle utrede hvilke
konsekvenserden foreslåtte konsernmodellenvil ha f or kommunenseierstyringog kontroll
med selskapet,herunderspørsmålom
- Avkastningskrav
- Omsetningsbegrensninger
- Stemmerettsbegrensning
- Bestemmelserom bedriftsforsamling
- Instruksenfor valgkomiteen
- Vedtektene
- Styresammensetningen
og vedtektenei datterselskapene
Rådmennenei kommuneneRana,Alstahaug,Vefsnog Brønnøyfikk i oppdragå utarbeide
forslag til en felles eierstrategi som kunne involvere samtlige eierkommuner.Det ble
forutsatt at arbeidet med eierskapsmeldingskulleferdigstilles før selskapetgjennomfører
sineplaner om konsernetablering.
Etter at ovennevntevedtak ble fattet, har rådmannen i Rana og i Alstahaug tilskrevet
selskapetfor å avklarehvorvidt det fortsatt skal avholdesekstraordinærgeneralforsamling
23. september 2016, slik forutsatt i brev til eierkommunenefra selskapetdatert 6. april
2016. Det er også stilt spørsmålom hvordan selskapetetter dette ser for seg den videre
prosessenmot konsernetablering.»
Det fremgikkvidere av brevet:
«For at arbeidet med en felles eierskapsstrategiskal lykkeser det en viktig forutsetningat
samtlige eierkommunerssynspunkterkommer fram, og at hver enkelt eierkommunetar
stilling til hva man ønskermed sitt eierskapi HelgelandKraft AS.
Det er forutsatt i framdriftsplanenat første milepæli arbeidet med eierskapsmeldingen
er
at rådmennenei samtligeeierkommunerinnkallestil et møte i løpet av september2016.
Det innkallestil et slikt møte
………..
Det forutsettes at det er rådmennene i eierkommunenesom fører prosessenmed
utarbeidelse av eierskapsmeldingfram til behandling i de respektive eierkommuners
kommunestyrer.
Deeierkommunenesomikke alleredeer gitt fullmakt til å delta i prosessen,men somønsker
å delta i det videre arbeidet, må i forkant av dette møtet ha sørget for at det foreligger
nødvendigfullmakt til rådmannen. Til de eierkommunersom ønskerdet følger vedlagt et
forslag til fullmakt som kan leggesfram for politisk behandlingi de aktuellekommunene.»
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Det førstemøtet i Rådmannsgruppen
ble avholdt29. september2016i Bodø,og 11 av Eierkommunene
var representertpå møtet. I etterkant av møtet har samtligekommunersluttet segtil arbeidet med å
utarbeide en eierskapsmelding.Rådmannsgruppenhar fortsatt sitt arbeide med å utarbeide
eierskapsmeldingenfram til presentasjonenfor eierkommuneneog Selskapetsledelse 16. februar
2017,i samarbeidmed de engasjerterådgivere.Det er avholdt heldagsmøteri Sandnessjøen
den 11.
november 2016 og i Mosjøen 2. desember2016 og 9. januar 2017. Møtet den 2. desember2016
omfattet ogsået møte med Selskapetskonsernsjefog økonomidirektør.Det er ogsågjennomførtflere
telefonkonferanser.
Arbeidet med eierskapsmeldingenhar etter mandatet vært mer omfattende enn kun å utrede
grunnlagetfor en felles eierskapsstrategiidet Rådmannsgruppeni tråd med mandatet samtidig har
vurdert eierskapsstrategienopp mot Selskapetsforlag til omdanningtil konsern, og behovet for å
endre gjeldende vedtekter og aksjonæravtaleder hvor det anses nødvendigi lys av forslaget til
eierstrategi.
1.4

Anbefalingerom god eierstyring

Det har nasjonalt og internasjonalt pågått en debatt de siste tiårene om såkalt god «Corporate
Governance». Med dette siktes til spørsmålsom gjelder organiseringenav selskapetsledelse,hvilke
overordnede prinsipper selskapetbør styres etter og forholdet mellom aksjonæreneog selskapets
styre og dagligleder. Pånorskbrukesgjerne betegnelseneierstyringog selskapsledelse
. Debattenhar
resultert i en rekkenasjonaleog internasjonaleprinsipper.
Den gjeldendenorske anbefalingenfor eierstyringog selskapsledelse
utarbeidet av Norsk utvalg for
eierstyringog selskapsledelse
(NUES)er fra oktober 2014. Anbefalingeneer i særliggrad rettet mot
børsnoterte selskaper og andre selskaper med stor eierkrets. Selskapetsstyringsprinsippertar
utgangspunkti disseprinsippeneså langt de passer.
KSEierforum har utarbeidet en «CorporateGovernance»for kommunalt og fylkeskommunalteide
selskaperog foretak, som er særligtilpassetkommunalsektor. Anbefalingeneer endeligutarbeidet og
publisert i desember2007, og oppdatert sist i november2015. Kommunelovutvalget
, som i 2016 har
fremmet forslagtil ny kommunelov(NOU 2016:4),har bl.a. foreslått endringer i bestemmelseneom
selskapskontrollog nye bestemmelser om eierstyring.Blant annet er det foreslått lovfestet krav om
utarbeidelseav eierskapsmelding.Kommunelovutvalgetfremheverbl.a.:
«Utvalgetmenerat bådeeierskapskontrollog forvaltningsrevisjoner et viktig virkemiddeli
den kommunaleegenkontrollen.
Oppfølgingav kommunensdeltakelsei selskaperhar nok mange ganger vært mangelfull.
Selskaperforvalter ofte store verdier og yter mange sentrale oppgaver på vegne av
kommunen. Det er derfor ikke bare viktig at kommunen etablerer gode rutiner for
eierstyring, men at kommunen også kontrollerer at den som utøver kommunens
eierinteresser i et selskap, gjør dette i tråd med kommunestyrets vedtak, aktuelle
lovbestemmelserog så videre.»(NOU2016:4side360, under punkt 27.4.4)
Kommunelovutvalgetutt aler følgendeom KSsine anbefalinger:
«KShar utarbeidet et sett med anbefalingerom hvordan eierskapbør forvaltes,og hvilke
systemer og rutiner kommunen bør etablere. Anbefalingene står sentralt når
eierskapskontrollenblir gjennomført, og brukes som kriterier for god eierstyring.»(NOU
2016:4Ny kommunelovside359)
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Kommunelovutvalgethar foreslått et lovfestet krav om utarbeidelseav eierskapsmeldingi ny § 27-1:
«§ 27-1 Eierskapsmelding
Kommunerog fylkeskommunerskal minst én gang i valgperioden utarbeide en
eierskapsmeldingsom skal vedtas av kommunestyreteller fylkestinget selv.
Eierskapsmeldingenskal inneholde
a) kommunenseller fylkeskommunensprinsipper for eierstyring
b) oversikt over selskaper,kommunaleeller fylkeskommunaleforetak og andre
virksomheter som kommuneneller fylkeskommunenhar eierinteresseeller
tilsvarende interessei
c) kommunenseller fylkeskommunensformål med selskaper,kommunaleeller
fylkeskommunaleforetak og andre virksomheter som kommuneneller
fylkeskommunenhar eierint eresseeller tilsvarende interessei.»
Forslageter nytt i forhold til den någjeldendekommuneloven.Det er redegjort grundig for det nye
lovforslagetom utarbeidelseav eierskapsmeldingi punkt 27.2.4i NOU2016:4.
THEMA ConsultingGroup («THEMA») har på oppdrag for EnergiNorge utarbeidet Rapport2013-46
«Kartleggingog anbefalingtil god eierstyringi kraftnæringen»(heretter omtalt som «Rapport 201346»). Basertpå undersøkelserhos en rekke selskaperinnenfor kraftnæringenkommer THEMA med
konkreteanbefalingerfor god eierstyring,jf. kapittel 4 i Rapport2013-46. Påside25 anbefalerTHEMA
også«..at eiernebør følge KSsine19 anbefalingertil god eierstyring».
KS sin anbefaling inneholder per november 2015 i alt 21 konkrete anbefalinger om kommunal
eierstyring,selskapsledelse
og kontroll. Det fremgårav KSsin Anbefaling4:
«Kommunestyrenebør hvert år fastsette overordnedeprinsipper for sitt eierskapved å
utarbeide en eierskapsmeldingfor alle sine selskaper.…Det bør også utarbeidesen felles
eierskapsmeldinghvis kommunen er medeier i flere selskaper samme med andre
kommuner.Enslik eierskapsmeldingvil sikrefellesføringerfra eierneder det er mulig.»
I Anbefaling5 fremgår:
«Kommunestyretskal utarbeide og bør jevnlig reviderestyringsdokumenteneog avtalene
som regulererstyringenav selskapet.»
Tilsvarendeanbefalesi Rapport2013-46:
«1) Eierstrategienbør utformes skriftlig med tydelige styringssignaler.Skriftlighet sikrer
robuste og transparente prosesser. Tydelighet sikrer stabil utviklingsretning og
måloppnåelse,i tillegg til at det forenkler beslutningsprosessene
og dermed gir økt
handlekraft.»
Rådmannsgruppen
mener at Eierkommuneneseierskapsstrategifor HelgelandKraft ASmå utformes i
samsvarmed de anbefalingersom er utarbeidet for god kommunaleierstyringog selskapsledelse,
og i
dennesammenhengstår KSsineanbefalingersentralt.Rådmannsgruppen
har lagt vekt på å innarbeide
disseanbefalingeneså langt det er mulig, og med nødvendigekonkretetilpasninger.
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2

HELGEL
ANDKRAFTAS

2.1

Den første tiden – fusjonen i 1964

Historien om kraftutvinning i Helgelandskriver seg tilbake til starten av 1900-tallet, da man i 1907
dannet Mo ElektrisitetsverkAS i Rana kommune. I 1914 startet man i Vega med utbygging av
vannkraftverk,og da det siden ble mulig å legge sjøkabeltil fastlandet mente man at Vegamåtte
samarbeidemed de øvrigekommunene.I 1940 ble andelslagetSør-Helgelandkraftlag stiftet.
Påsammetid var man ogsåi gangmed å planleggeet felles kraftlag i Midt -Helgeland, men prosjektet
ble utsatt som følge av andre verdenskrig.I 1946 var det klart for konstituerende møte i Midt Helgelandkraftlag,og i 1951 haddekraftlaget samletalle kommunenei regionen.
Kraftbehoveti Helgelandøkte etter midten av århundret,og kraftlagenemåtte omstille segfor å dekke
behovet. I 1961 startet samtaleneom en fusjon mellom de to kraftlagenepå Helgeland,og i januar
1964var HelgelandKraftlagen realitet.
2.2

Vedtakelsenav energiloveni 1990– diskusjonom ny selskapsform

Energiloven, som trådte i kraft 1. januar 1991,krevdeblant annet nye målsettingerog retningslinjerå
arbeideetter. FraHKs«mål og strategi»fra 1993,ble det overordnedemålet formulert slik:
«HelgelandKraftlag skal alltid være den foretrukne leverandørav miljøvennligenergi til
alminneligforsyningpå Helgeland.»
Selskapsformen– interkommunaltandelslagmed begrensetansvar– ble ikke endret ved vedtakelsen
av energiloveni 1990 som trådte i kraft 1. januar 1991.En endring av selskapsformvar gjenstandfor
diskusjon og behandling utover 1990-tallet. Av styrets innstilling til Rådssak12/98 «HELGELAND
KRAFTLAGA/L – FRAMTIDIGSELSKAPSFORM
– PRINSIPPVEDTAK»
framgår på side 2 under
«Oppsummeringeierkontakt»:
«Framtidig selskapsformble diskutert på regionrådmøtenevåren 1996 og i møter med
kommunenesformannskap1996/1997 og 1998. Usikkerhetog til dels følelserhar preget
eierne. Holdningenevarierte fra ønsket om videre utredning til klar signalgivningom at
aksjeselskapmåtte bli framtidig selskapsform
. Begrensetomsettbarhet av eierposterer
vektlagt og i tillegg ble forholdet eierstørrelseog evt. stemmerettsbegrensningberørt.
Omdanningtil konsernble ogsåtatt opp.»
Forslagog utredning av framtidig selskapsformble behandletflere gangeri 1998 og 1999.
2.3

Vedtakelsen av lov om interkommunale selskaper i 1999 – omorganisering til
aksjeselskap

Lovom interkommunaleselskaperble vedtatt 29. januar1999.Etter lov om interkommunaleselskaper
§ 41 ble det gitt interkommunaleselskapermed begrensetdeltakeransvaren frist på fire år fra lovens
ikrafttredelsetil å væreorganisertetter aksjeloveneller etter lov om interkommunaleselskaper.Hvis
Selskapetskullevidereføreet begrensetdeltakeransvarmåtte Selskapetorganiseresetter aksjeloven.
I rådsmøte3. juni 1999 ble det fattet prinsippvedtakom å organisereSelskapetsom aksjeselskap,og
styret ble gitt i oppdragå utarbeide nødvendigbeslutningsgrunnlag.Styret vedtok enstemmigutkast
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til vedtekter,aksjonæravtalemv for «HelgelandsKraftAS»i styremøte2. november1999,og av styrets
vedtak fremgikkbl.a.:
«Styretsutkast til vedtekter,aksjonæravtaleog åpningsbalansefor «HelgelandsKraftAS»
datert 2. nov. 1999,som er utarbeidetmed den grunnfilosofiat dagensforhold i Helgeland
Kraftlag A/L i størst mulig grad skal videreføres, tas umiddelbart opp til diskusjonmed
eierkommunene.
Dette innebærerat styret tilrår:
o ikke en direkte overgangtil aksjeselskapskonsern
på dette stadium
o at vedtekter og aksjonæravtaleikke åpner for ekstern omsetning av aksjer fra
omorganiseringstidspunktet,
men at åpning kan gis via aksjonæravtaleog endringav
vedtekterhviseiernefinner det formålstjenlig
o
…………………………………»
(understrekether)
Styrets forslag ble sendt ut til Eierkommunene8. november 1999 med fr ist for å komme med
merknadertil forslagetinnen utgangenav februar 2000.
Arbeidet med å utrede framtidig selskapsformhadde vist at Eierkommuneneså ulikt både på
spørsmåletom valg av framtidig selskapsform– aksjeselskapeller interkommunalt selskap– og på
spørsmål om fordeling av aksjer, stemmerettsbegrensninger, omsetningsbegrensninger,
konsernmodellmv. Det fulgte av overgangsbestemmelsene
til lov om interkommunaleselskaperat
dersom Selskapet skulle omorganiseres som et interkommunalt selskap (med ubegrenset
deltakeransvar)krevdes enstemmighet i rådsmøtet. Dersom Selskapetskulle omorganiseressom
aksjeselskapvar det kun krav om simpelt flertall på rådsmøtet.Det visestil lov om interkommunale
selskaper§ 41 annet ledd:
«Med mindre deltakerne er enige om å organisereselskapetsom selskapetter loven her,
kan selskapets representantskapeller tilsvarende organ hvor deltakerne utøver sin
myndighet i selskapet,med flertall av de avgitte stemmer beslutte at selskapet skal
organiseressomaksjeselskaphvor deltakernefår aksjer,samt treffe de vedtaksom i denne
forbindelseer nødvendig.Aksjekapitalenskal fordelespå deltakerneetter sammeforhold
som de eier selskapsformuen
i det interkommunaleselskapet.»
Basertpå tilbakemeldingenefra Eierkommunenevar det på det rene at man ikke ville få enstemmig
vedtak for å omorganisereSelskapettil interkommunaltselskapmed ubegrensetdeltakeransvar,som
ville være regulert av den nye loven om interkommunaleselskaper.Idet vedtak om omdanningtil
aksjeselskapkunne besluttes med simpelt flertall la Selskapetsbasert på innhentede juridiske
vurderinger til grunn at vedtektene for aksjeselskapeti størst mulig grad måtte videreføres.De
forskjellige Eierkommuneneshøringsuttalelsertil styrets forslag til omdanning til aksjeselskaper
oppsummerti styrets anbefalingtil rådet i Rådssak7/00.
Den22. september2000vedtokrådet enstemmigomorganiseringtil aksjeselskap,
i hovedsaki samsvar
med styrets forslag og med vedtekter som for alle praktiske for mål er tilsvarende de någjeldende
vedtekter i Selskapet.
2.4

Etter omorganiseringentil aksjeselskap

Aksjefordelingenmellom Eierkommuneneer i dag slik:
–

Alstahaugkommune:10,1 %
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Brønnøykommune:9,6 %
Dønnakommune:4,4 %
Granekommune:2,5 %
Hattfjelldal kommune:2,5 %
Hemneskommune:7,0 %
Herøykommune:3,8 %
Leirfjord kommune:3,2 %
Nesnakommune:4,6 %
Ranakommune:26,8 %
Sømnakommune:3,2 %
Vefsnkommune:18,3 %
Vegakommune:2,9 %
Vevelstadkommune:1,2 %

Ovenståendeaksjefordelingmellom Eierkommuneneer basertpå fordelingenav andelskapitalmellom
kommuneneda Selskapetvar organisertsom interkommunalt andelslag,jf. § 3 i vedtektenefor det
interkommunaleandelslaget.I henholdtil dennebestemmelsenskulle:
«Andelskapitalenreguleresetter kommunensfolketall hvert 10. år, dog slik at reduksjoni
folketall vanligvis ikke skal medføre reduksjon i den innbetalte andelskapital. Ingen
kommuneskal svareandelskapitalfor et større folketall enn 20.000.Rådetfastsetter den
satssom skal leggesti l grunn for beregningav andelskapitalen.»
Det fremgår av Rådssak50/95 at andelskapitalenforut for dette hadde blitt regulert i 1972 og at
Selskapeti 1973 fikk inn nye andelseiereetter kommuneinndeling.I 1995,med virkning fra 1. januar
1996, ble andelskapitalen regulert som følge av endringer i folketallet i kommunene, og
andelsfordelingeni det interkommunaleandelslagetper 1. januar 1996 tilsvarer dagensfordeling av
aksjeri Selskapet,som har ligget fast i den tiden Selskapethar vært organisertsom aksjeselskap.
Det foreligger ogsået ansvarliglån i Selskapet,resterendesaldo for det ansvarligelånet er per 31.
desember 2016 i størrelsesorden225 millioner kroner. Følgendeer historikken for utviklingen av
ansvarligelån i selskapet:
14.06.2001 Ordinær generalforsamling:Ekstraordinærtutbytte M NOK250 som konverteres
til ansvarliglån. Nedbetalingstid6 år. (lån 1)
13.12.2001Ekstraordinærgeneralforsamling:TilleggsutbytteM NOK200 som konverters til
ansvarliglån. Avdragsfritttom 2005, deretter nedbetalingetter nærmereavtale avhengigav
HKsfinansiellesituasjon.(lån 2)
16.05.2006Ordinær generalforsamling:Ekstraordinærtutbytte MNOK 250 som konverteres
til ansvarliglån (lån 3). Dette lån slåssammenmed eksisterendeavdragsfrielån MNOK 200
(lån 2). Det samledelån, MNOK450, er rentebærendefra 2007 og nedbetalesi like terminer
(MNOK22,5 pr år) over 20 år fom 2007.
Etter avtalen om ansvarliglån er lånet fordelt forholdsmessigpå samme måte som fordelingen av
aksjeri Selskapet
. Av avtalenfølger at lånet forrentes lik 5 års statsobligasjonsrentemed påslagpå 1
%, jf. Låneavtalenpunkt 4. Det fremgårav Låneavtalenpunkt 5 at lånet skaltilbakebetalesmed 40 like
store avdragover 20 år. Per 1. januar 2017 er lånet nedbetalt med om lag ½.
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2.5

Aksjelovensom ramme

Selskapeter organisert som aksjeselskapog eierstyringen må følgelig skje innenfor rammen av
aksjelovenav 13. juni 1997nr. 44.
Aksjelovenhar detaljerte regler om kompetansefordelingenmellom selskapetseiere og selskapets
ledelse. Helt grunnleggendeer at eierne må utøve sin kompetanse på generalforsamlingen
, jf.
aksjeloven§ 5-1 første ledd «Gjennomgeneralforsamlingenutøveraksjeeierneden øverstemyndighet
i selskapet». Sålengeeier utøver sin kompetanseved beslutninger på generalforsamlingenkan eier i
prinsippetinstruerestyret i hvilket somhelst spørsmål,forutsatt at dette ikkeer i strid med ufravikelige
regleri aksjeloveneller annenlovgivning. Grenserfor generalforsamlingens
instruksjonsrettfølgerbl.a.
av aksjeloven§ 5-2 annet ledd:
«Når selskapethar bedriftsforsamlingeller når det er avtalt at selskapetikke skal ha
bedriftsforsamling,gjelder reglene i § 6-35, jf lov om allmennaksjeselskaper
§ 5-1 annet
ledd.»
Av henvisningenfølger bl.a. følgendeav allmennaksjeloven§ 6-37 fjerde ledd:
«(4) Etter forslag fra styret treffer bedriftsforsamlingenavgjørelsei sakersom gjelder:
1. Investeringerav betydeligomfang i forhold til selskapetsressurser.
2. Rasjonaliseringeller omleggingav driften som vil medførestørre endringeller omdisponeringav
arbeidsstyrken.
Dersomdet er avtalt at selskapetikkeskalha bedriftsforsamling,skalstyret treffe avgjørelser
somnevnt i første punktum,jf § 6-12 femte ledd.Vedtektenekan dessutenbestemmeat det til
visse arter forretninger som ikke hører under den daglige ledelse,skal krevessamtykkeav
bedriftsforsamlingen.»
En annen begrensning i generalforsamlingensinstruksjonsrett gjelder utbetaling av utbytte, jf.
aksjeloven§ 8-2 første ledd:
«Beslutningom utdeling av utbytte treffes av generalforsamlingenetter at styret har lagt
frem forslagom utdeling eller annenanvendelseav overskudd.Det kan ikke besluttesutdelt
høyereutbytte enn styret har foreslått eller godtar.»
Generalforsamlingen
treffer normalt sineavgjørelsermed alminneligflertallskrav,jf. aksjeloven§ 5-17
første ledd «Enbeslutningav generalforsamlingenkreverflertall av de avgitte stemmer,om ikke noe
annet er bestemti loven.Står stemmetalletlikt, gjelder det som møtelederenslutter segtil, også når
denne ikke har stemmerett.». Vedtak om vedtektsendringkrever imidlertid kvalifisert flertall, jf.
aksjeloven§ 5-18 første ledd «Beslutningenkrevertilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte
stemmer som av den aksjekapitalsom er representertpå generalforsamlingen»
. Aksjelovenåpner i
betydelig grad for å fastsette skjerpede flertallskrav, men en praktisk viktig begrensning i
vedtektsfrihetenfølger av aksjeloven§ 5-3 annet ledd som slår fast at «En stemmerettsbegrensning
som er knyttet til en aksjeeller person,er uten betydningi forhold til bestemmelseri dennelovensom
gir rettigheter til hver aksjeeier eller til aksjeeieresom eier eller representerer en viss del av
aksjekapitalen.»
. Sistnevntebestemmelseomtalesnærmerenedenfor i punkt 2.6.2.
Etter aksjelovener utgangspunktetat aksjerer fritt omsettelige, jf. aksjeloven§ 4-15:
«§ 4-15. Aksjersomsettelighet
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(1) Aksjer kan skifte eier ved overdragelseog på annen måte for så vidt annet ikke er
bestemti lov, selskapetsvedtektereller avtale mellomaksjeeierne.
(2) Erverv av aksje er betinget av samtykke fra selskapetmed mindre det er fastsatt i
vedtekteneat samtykkeikke kreves,jf §§ 4-16 og 4-17.
(3) Aksjeeiernehar rett til å overta en aksjesom har skiftet eier med mindre noe annet er
fastsatt i vedtektene,jf §§ 4-19 til 4-23.
(4) For omsetningsbegrensninger som er fastsatt i vedtektene eller avtale mellom
aksjeeierne,gjelder avtaleloven§ 36 tilsvarende.
(5) Bestemmelsenei første til fjerde ledd, jf §§ 4-16 til 4-23, gjelder tilsvarende for
tegningsretttil aksjer.»
Selvom aksjelovenshovedregelslårfast at aksjerer fritt omsetteligefølgerviktigebegrensningerbåde
av regleneom at erverv av aksjerkrever samtykkefra styret og av bestemmelseneom forkjøpsrett for
andre aksjonærer.Det er ogsåadgangtil å begrenseomsettelighetenav aksjenei vedtektene, slik det
for eksempeler gjort i vedtektenetil Selskapet.
Rammerfor eierstyringenfølger selvfølgeligogsåav annenlovgivning.Praktiskviktig for kommunerer
regleneom habilitet i forvaltningsloven§ 6:
«En offentlig tjenestemanner ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelseeller til å treffe
avgjørelsei en forvaltningssak
…………….
e) når han leder eller har ledendestilling i, eller er medlemav styret eller bedriftsforsamlingfor
1.

et samvirkeforetak,eller en forening,sparebankeller stiftelsesom er part i saken,eller

2.

et selskapsom er part i saken.Dette gjelder likevel ikke for personsom utfører tjeneste eller
arbeid for et selskapsom er fullt ut offentlig eid og dette selskapet,aleneeller sammenmed
andretilsvarendeselskapereller det offentlige,fullt ut eier selskapetsom er part i saken.»

Bestemmelsener bakgrunnenfor at KSi sine anbefalingerfraråder å oppnevneordfører og rådmann
som medlem av styrer i selskapene,jf. Anbefaling15 om «Habilitetsvurderinger»
. Ingen kommunalt
ansatte eller folkevalgte skal håndtere saker i kommunen som gjelder et selskapder de selv er
styremedlem.Dette gjelder uansett om selskapeter privat eid eller helt eller delvisoffentlig eid.
2.6

Selskapetsvedtekter
Generelt

De gjeldende vedtekter representerer en ramme for eierstyringen og eierstrategien.
Rådmannsgruppen
har ansett det å ligge innenfor sitt mandat å vurdere om det er behov for å gjøre
endringeri de gjeldendevedtekter i forbindelsemed oppfyllelsenav lovgiverskrav om selskapsmessig
og funksjoneltskille,og utarbeidelsenav en felles eierstrategi.
Det er særlig vedtektenesbestemmelserom begrensingav stemmerett og adgangentil å omsette
eierandeler som påkaller oppmerksomhet.I forbindelse med anbefalingenom innføring av en ny
styringsmodell for Selskapethar Rådmannsgruppenogså ansett det som naturlig å drøfte om
ordningen med bedriftsforsamlingskal videreføres, og om det er behov for særskilt regulering i
datterselskapenesvedtekter av viktige beslutningersom gjelder vedtektsendringer,fusjoner,fisjoner
o.l.
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Stemmerettsbegrensning
Gjeldendevedtekters§ 5 annet avsnitt, som av Selskapetble foreslått videreført i utkast til vedtekter
for holdingselskapet,begrenserdet antallet stemmeraksjonærenekan avgipå generalforsamlingen.
Bestemmelsenfastsetter at ingen kan stemmefor mer enn 15,4 % av den samlede aksjekapital,dog
visestil § 12 hvor det fremgår at endring av vedtekteneskal skje ved vedtak på generalforsamlingen
så vel av de avgitte stemmer «som av aksjekapitalen»som er representert på generalforsamlingen.
Poengeter at ved beslutningersomkreveroppslutningfra en bestemtandelav aksjekapitalen,får også
andelav aksjekapitalover 15,4%betydning.Dette har sammenhengmed aksjelovens§ 5-3 annet ledd
som begrenserbetydningenav stemmerettsbegrensninger:
«Enstemmerettsbegrensning
somer knyttet til en aksjeeller person,er uten betydningi forhold
til bestemmelseri dennelovensom gir rettigheter til hver aksjeeiereller til aksjeeieresom eier
eller representereren vissdel av aksjekapitalen.Det sammegjelder i forhold til bestemmelser
som- for at en beslutningskalværetruffet - krevertilslutning fra en vissdel av den aksjekapital
som er representertpå generalforsamlingen.
»
I praksis har stemmerettsbegrensningenkun betydning for kommunene Rana og Vefsn. Men
bestemmelsenhar som nevnt ingen betydningfor bestemmelseri aksjelovensom krever oppslutning
fra en vissandel av den kapitalensom er representertpå generalforsamlingen.Dette betyr at for alle
mer substansielle vedtak får stemmerettsbegrensningenbegrenset betydning, for eksempel
beslutningerom vedtektsendringetter aksjeloven§ 5-18 første ledd:
«Beslutningom å endre vedtektenetreffes av generalforsamlingen,hvis ikke noe annet er
fastsatt i lov. Beslutningenkrever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte
stemmersom av den aksjekapitalsom er representertpå generalforsamlingen.
»
Dette innebærer for eksempelat etter gjeldendevedtekter vil Rana(26,8 %) og Hemnes(7,0 %) til
sammenha negativt flertall på generalforsamlingeni Selskapetved at de representerermer enn 1/3
av aksjekapitalen.
Gjeldendestemmerettsbegrensning
har sin bakgrunni tilsvarendebestemmelseri vedtektenetil det
interkommunaleandelslagetHelgelandKraft A/L, dvs.at bestemmelsenble videreført da selskapetble
omdannettil aksjeselskap
i 2000.Bakgrunnenfor bestemmelsener forklart i vedleggtil Selskapetsbrev
til Eierkommunenedatert 8. november 1999. Som vedlegg fulgte bl.a. «Notat fra advokatfirmaet
ThommessenKreftingGreveLund(TKGL)av 25.10.99somredegjørfor de ulike endringsforslag»
, og av
notatet side3 fremgår:
«Det er etter avtale satt inn en stemmerettsbegrensningi niende ledd. Generelt vil vi
fremholde at det ikke er klart hvordan stemmeregleneskal utformes. Reelt gir dagens
bestemmelseranvisning på en differensiering av stemmevekten basert på folketall
begrenseropp til 20 000 innbyggere.Rådethar 26 medlemmer,dette innebærerat ingen
enkelt medlemi dag kan stemmefor mer enn 15,4 % av stemmenei rådet.»
Dette var altsåen videreføringav bestemmelseni vedtektenefor det interkommunaleandelslagetom
representasjoni «rådet» (somtilsvarer generalforsamlingeni et aksjeselskap).
Vedtektenesom gjaldt
på omdanningstidspunktetskrevsegfra 9. desember1994,og om sammensetningav rådet het det i §
7:
«Rådetsmedlemmermed varamedlemmervelgesav vedkommendekommunestyre.Det
velgeset rådsmedlemmed varamedlemfor hver kommunemed folketall inntil 5.000. For
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kommunermed størrefolketall velges1 rådsmedlemmedvaramedlempr. 5.000innbyggere
og påbegynt del av 5.000basertpå folketall pr. 1. januar i det år det holdeskommunevalg.
Ingenkommunekan ha flere enn 4 rådsmedlemmer.»
Basert på de opplysninger som har vært tilgjengelige er Rådmannsgruppenikke kjent med at
stemmerettsbegrensningen har hatt noen praktisk betydning ved avstemminger på
generalforsamlingenei Selskapet.Etter at Selskapetble vedtatt organisert som aksjeselskapi 2000
som følgeav lov om interkommunaleselskaperfår stemmerettsbegrensningen
heller ingenbetydning
for beslutninger som krever oppslutningav en vissandel av den kapital som er representert.
Omsetningsbegrensning
Av gjeldendevedtekter § 1, somer foreslått videreført i utkast til vedtekterfor holdingselskapet,følger
at kun Eierkommunenekan være aksjonærer i Selskapet.Det er anledning til å oppstille slike
vedtektsbestemtekrav etter aksjelovenav 1997§ 4-18.
Dennevedtektsbestemmelsenbegrensermuligheten til å selgeseg helt eller delvis ut av Selskapet,
hvilket er tilsiktet. Det er tatt høydei gjeldende aksjonæravtalefra 2000for at vedtektenekan endres
slik at aksjer ogsåkan selgestil andre enn de eksisterendeeierkommuner,jf. aksjonæravtalens§ 3
tredje – femte avsnitt.
Det var ulike syn blant Eierkommuneneved omorganiseringentil aksjeselska
p i 2000på om det skulle
åpnes for salg av aksjer til andre enn Eierkommunene.Ved omorganiseringentil aksjeselskap
videreførte man bestemmelseni vedtektenefor det interkommunaleandelslaget,av dissevedtekter
fulgte av § 1:
«Selskapetsråd kan med 2/3 flertall ta inn andre kommunersom medlemmerav selskapet
på betingelsersom fastsettesi særskiltoverenskomstmellom vedkommendeinntredende
kommuneog selskapetsråd.»
Somnevnt byggetforslagetom omorganiseringtil aksjeselskappå «dengrunnfilosofi at dagensforhold
i Helgeland Kraftlag A/L i størst mulig grad skal videreføres». Begrunnelsenfor å videreføres
omsetningsbegrensningene
er bl.a. belyst i styretsinnstilling i Rådssak12/98 side 5:
«Omsetningsbegrensninger
for eierposter
Våre eiere har så langt uttrykt sterkt ønskeom omsetningsbegrensninger
på eierpostene.
Hovedargumentethar vært frykten for at noenskullefalle for fristelsenå selge«arvesølvet»
som HKutgjør. Privatiseringav den type samfunnsmessige
viktige virksomhetHKutøver er
ogsåanført som et faremoment.I tillegg kommerde sterkevirkemidlersom staten har for
å sikre fortsatt offentlig eierskapved konsesjonsmessige
betingelsersom krever en stor
offentlig eierandel i vannkraftanlegg. Eierpostoverdragelser kan få negative
konsesjonsrettslige
konsekvenserhvis en ikke har klare begrensninger.»
Enkelte Eierkommunerønsket i 2000 også at Selskapetskulle omorganiseressom aksjeselskapog
direkte i en konsernstruktur.Dissekommunervar ogsåopptatt av at aksjeneburde være omsettelige.
I styrets kommentarertil disseinnspillenei innstilling til Rådssak7/00 fremgår bl.a. på side 5 annet
kulepunkt:
«Ved en vurderingav konsernetableringer det naturlig å ta opp eierskap/omsettbarheti
mor- og/eller datterselskaper.»
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Enomdanningtil konsernvil kunnegjøreKommuneneseierstyringi Selskapetmer avledetog indirekte.
Uten særskiltreguleringkan eierskapeti de underliggendedatterselskapeneendres,f.eks.ved fusjon
av nettvirksomheten med et annet selskap,opptak av nye eiere ved rettet emisjon osv uten at
aksjonærenei holdingselskapethar direkte innflytelsepå beslutningene. Pådennebakgrunnenkandet
reisesspørsmålom det er behovfor å opprettholde omsetningsbegrensningen
i vedtektenes§ 1.
Enfjerning av omsetningsbegrensningene
reiserogsåspørsmålnært forbundet med Eierkommunenes
strategifor sitt eierskaptil Selskapet,og en eventuellfjerningav omsetningsbegrensningene
bør derfor
etter Rådmannsgruppens
synsettespå agendaeni forbindelsemed arbeidet med å utarbeideen felles
eierstrategifor Eierkommunene.Om omsetningsbegrensningene
bør videreføresetter omdanningtil
konsern,er et eierpolitiskspørsmål.
I denne forbindelsenkan det visestil «Norskanbefaling– Eierstyringog selskapsledelse
» 30. oktober
20141, anbefaling5 om fri omsettelighethvor det i kommentarenfremgår:
«Utgangspunktet etter børsregelverket er at eventuelle vedtektsbestemmelserom
styresamtykke,eierbegrensninger
eller andreomsetningsbegrensninger
barekan benytteshvis
det foreligger skjellig grunn til det, og bruk av omsetningsbegrensningene
ikke skaper
forstyrrelsei markedet.»
Nevnte anbefalingretter segi første rekke til selskaperhvis aksjeromsettesi regulerte markeder,og
er selvfølgeligikke uten videre tr effende for Selskapet.For Selskapeter det ogsåsærligebehov som
følgeav kravettil offentlig eierskapi konsesjonslovene.
Poengetsomman kanmerkesegi ovenstående
sitat er at det er viktig at eventuelleomsetningsbegrensninger
e.l. må væresakligbegrunnet.
Bedriftsforsamlingen
Selskapet foreslo våren 2016 også å videreføre de gjeldende bestemmelser i vedtektene og
aksjonæravtalenom bedriftsforsamlingen,herunder bestemmelseneom valgkomitéer for valg til
henholdsvis styre og bedriftsforsamling. Det vises til gjeldende vedtekters § 7 og gjeldende
aksjonæravtale§ 5.
Innføringenav bedriftsforsamlingved omorganiseringentil aksjeselskapi 2000 var begrunnet med
aksjelovensbestemmelser.Bestemmelserom bedriftsforsamlingfølger av aksjeloven§ 6-35:
«§ 6-35. Bedriftsforsamling
(1) I selskapermed flere enn 200 ansatte skal det velges en bedriftsforsamlingpå 12
medlemmereller et høyereantall, delelig med tre, som fastsettesav generalforsamlingen.
Bestemmelsene
om bedriftsforsamling i lov om allmennaksjeselskaper
gjelder tilsvarende.
(2) Det kan avtales mellom selskapetog et flertall av de ansatte eller fagforeningersom
omfatter to tredeler av de ansatte, at selskapetikke skal ha bedriftsforsamling,jf § 6-4
tredje ledd. Kongenkan gi nærmere regler om inngåelseav en slik avtale og avtalens
innhold.Bestemmelsene
om slik avtale i lov om allmennaksjeselskaper
gjeldertilsvarende.
(3) Det kan bestemmesi vedtektene at selskapet skal ha bedriftsforsamlingselv om
vilkårene i første ledd ikke foreligger. Bestemmelseneom bedriftsforsamlingeni lov om
allmennaksjeselskaper
gjelder i så fall tilsvarende, hvis ikke vedtektene fastsetter noe
annet.»
Aksjeloven§ 6-35 første ledd viser til bestemmelsenei allmennaksjeselskapsloven,
som i kapittel 6 IV
har detaljerte bestemmelserom bedriftsforsamlingen.Bestemmelsenei gjeldendevedtekters§ 7 om
1

www.nues.no

16

bedriftsforsamlingensoppgavertilsvarer i hovedsakbestemmelsenei allmennaksjeloven§ 6-37. Etter
vedtektenes§ 7 skal bedriftsforsamlingenbl.a. velgestyre og styrets leder/nestleder,føre tilsyn med
styrets og administrerende direktørs forvaltning av selskapet, fatte vedtak om investeringer av
betydelig omfang i forhold til selskapetsressurserog fatte vedtak om rasjonaliseringeller omlegging
av driften som vil medførestørre endringeller omdisponeringav arbeidsstyrken.
Selskapetsforslagvåren2016om å videreføreordningenmed bedriftsforsamlingsynesikke å ha annen
begrunnelseenn intensjonenom å endre mist mulig på de beståendeforhold. Bedriftsforsamlingener
foreslått videreført som selskapsorgani holdingselskapet.Det er ikke nærmere vurdert om det er
hensiktsmessigå videreføre bedriftsforsamlingensom selskapsorgan,eller om man bør ivareta de
ansattesrett til representasjonpå annenmåte, for eksempelved å øke representasjoneni styret eller
gi de ansatte styrerepresentasjoni datterselskapenesstyrer hvor det operasjonellevirksomhetenvil
ligge ved en omdanningtil konsern. De ansattesrepresentasjonfølger i utgangspunktetdirekte av
aksjelovenut fra antallet ansattei de respektivedatterselskaper.
Etter Rådmannsgruppenssyn må det vurderes om det er hensiktsmessig å videreføre
bedriftsforsamlingenfor holdingselskapet. For det første er det etter aksjeloveningen automatikk i
dette, ansatte i ulike datterselskaperskal ikke uten videre summeres ved vurderingen av om
bedriftsforsamlinger pålagt.Det visestil allmennaksjeloven§ 6-35 fjerde og femte ledd:
«(5) Tilhører et selskapet konserneller en annen gruppe foretak som er knyttet sammen
gjennomeierinteressereller fellesledelse,kan det inngåsskriftlig avtale mellom konsernet
eller gruppenog et flertall av de ansatte, eller mellom konserneteller gruppenog én eller
flere lokale fagforeninger som representereret flertall av de ansatte i konsernet eller
gruppen, om at de ansatte i konserneteller gruppen ved anvendelseav første ledd skal
regnessomansatt i selskapet,og at valg etter fjerde leddskalforetas av og blant de ansatte
i konserneteller gruppen.
(6) Tilhører et selskapet konserneller en annen gruppe foretak som er knyttet sammen
gjennomeierinteressereller fellesledelse,og det ikkeer inngått avtale etter femte ledd,kan
Kongenetter søknad fra konserneteller gruppen,eller et flertall av de ansatte i konsernet
eller gruppen eller én eller flere lokale fagforeningersom representereret flertall av de
ansatte i konserneteller gruppen,bestemmeat de ansatte i konserneteller gruppenved
anvendelseav førsteleddskalregnessomansatt i selskapet,og at valg etter fjerde leddskal
foretas av og blant de ansattei konserneteller gruppen.»
Poenget er at det er ingen automatikk etter aksjeloven at bedriftsforsamlingenvidereføres når
Selskapet omdannestil konsern,og hvor det i hvert av konsernselskapene
er færre enn 200 ansatte.
Av forskrifter som er gitt til aksjelovenfølger at bedriftsforsamlingenselv kan beslutte å avvikle
bedriftsforsamlingennår det er færre enn 200 ansattei selskapet.
Bestemmelseneom bedriftsforsamlingensgjøremål,særligom innflytelsepå betydeligeinvesteringer
mv. passer også dårligere når bedriftsforsamlingener opprettet i holdingselskapetog hvor den
egentligevirksomhetenutøvesi datterselskapene.
Rådmannsgruppen mener at det ikke er hensiktsmessigå videreføre dagens ordning med
bedriftsforsamling.Det er som nevnt anledningtil å inngå avtale mellom de ansatteog selskapetom
at selskapetikke skalha bedriftsforsamling,i så fall skalde ansatteha utvidet representasjoni styret.
Bestemmelseneom bedriftsforsamlinger instruktivt oppsummertav professorTore Bråten i Magma
5/20002, om bakgrunnenfor regleneskriverhan bl.a.:
2
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«Bedriftsforsamlingenble etablert som et selskapsorgangjennom en lovendring i
begynnelsenav 1970-årene.Ordningentok særligsikte på å styrke de ansattesinnflytelse.
Bedriftsforsamlingener et særnorskfenomen.
Reglene i bedriftsforsamlingeni aksjeloveneav 1997 er på nesten alle punkter en
videreføringav tidligere lovgivning. De fleste av regleneom bedriftsforsamlingenfinnes i
allmennaksjeloven.Densom skal sette seginn i reglenemed utgangspunkti aksjeloven,vil
nok oppfatte reglenesom noksåuoversiktlige.
I aksjeselskaperog allmennaksjeselskaper
som har flere enn 200 ansatte, skal det som
hovedregelværeen bedriftsforsamling.I det enkelte selskapkan det imidlertid inngåsen
avtale mellom selskapetog de ansatte om at selskapetikke skal ha bedriftsforsamling.De
ansatte skal i så fall ha en utvidet representasjon i styret, og styret skal overta noen
funksjonersom ellersville ligge under bedriftsforsamlingen.»
Inger Marie Hagen har publisert en artikkel om bedriftsforsamlingen i Magma 2/20153 om
«Bedriftsforsamling– en ubrukt ressurs eller et ubrukelig organ?». Artikkelen er basert på en
intervjuundersøkelseFafoforetok i 2013.Hagenoppsummererslik i punkt 5.4 i artikkelen:
«Bedriftsforsamlingenhar få (om noen)venneri dag. Aktørenevi har snakketmed,har alle
vært opptatt av at bedriftsforsamlingen
s mulighetertil å påvirkede viktige beslutningene
er små. Det er styret som står i sentrum, og behandlingeni bedriftsforsamlingenblir
sandpåstrøingi etterkant. Flerehar ogsåpåpektat bedriftsforsamlingkan føre til et uheldig
forhold mellom ansvar og innflytelse. Det er styret og styremedlemmenesom sitter på
ansvaret,men bedriftsforsamlingener likevel gitt betydelig innflytelse.Dennebetydelige
innflytelsenforblir imidlertid i hovedsaken potensiellinnflytelse.Bedriftsforsamlingenkan
stoppeviktige vedtak,men det gjøressvært sjeldeneller aldri. Dette er våre aktører enige
om.
De aller fleste norske selskaper har utnyttet muligheten loven gir, og avviklet sin
bedriftsforsamling.Dersomordningenskal opprettholdes,må den sannsynligvisgis et nytt
innhold.»
Etter Rådmannsgruppenesvurdering er det ikke naturlig at eierkommunene viderefører
bedriftsforsamlingeni sin nåværende form i en konsernstruktur. Rådmannsgruppenforeslår at
bedriftsforsamlingenavvikles.Formåletmed dette tiltaket er å skapeen klar rolle- og ansvarsfordeling
mellom styret og eier, noe som gir en mer direkte eierstyring.Vedinnføringav en ny styringsmodellvil
de ansattesrettigheter bli ivaretatt iht. gjeldendelover og eventuelleavtaler. Det er i det videre lagt
til grunn at en ny styringsmodell uten bedriftsforsamling etableres. Avviklingen av
bedriftsforsamlingenforutsettes drøftet og gjennomførtmed de ansattesrepresentanteri Selskapet.
2.7

Aksjonæravtalenfra oktober/desember 2000
Oversikt

I forbindelsemed at Selskapetble vedtatt omdannet til aksjeselskapi 2000 ble det ogsåinngått en
aksjonæravtale mellom Eierkommunene. Gjeldende aksjonæravtale er datert 26. oktober/8.
desember2000.De sentralebestemmelsenei aksjonæravtalengjelder overdragelseav aksjer, jf. § 3,
og bestemmelserom sammensetningenav bedriftsforsamlingen.

3
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Bestemmelserom overdragelseav aksjer
Aksjonæravtalensbestemmelserom overdragelseav aksjeri § 3 inneholderogsåbestemmelsersom
kun får betydningdersomvedtekteneendresslik at aksjerkan overdrastil andreenn Eierkommunene,
bl.a. bestemmelser som skal sikre Selskapetskonsesjonsrettsligestatus og plikt til å innføre
bestemmelserom forkjøpsrett. Sistnevnteer strengt tatt overflødigidet Selskapetser stiftet etter at
gjeldende aksjelovtrådte i kraft, og da følger forkjøpsrettendirekte av aksjeloven§ 4-17, det er ikke
nødvendigå vedtektsfesteat aksjonæreneskalha forkjøpsrett.
I § 3 første avsnitt i aksjonæravtalener det gitt nærmereregler om plikt til å varsleSelskapet dersom
en aksjonærønskerå overdraaksjeri Selskapet.
Bestemmelserom sammensetningav bedriftsforsamlingen
Aksjonæravtalens§ 5 har bestemmelserom sammensetningenav bedriftsforsamlingen.Kjernen i
bestemmelsener å sikre representasjoni bedriftsforsamlingensom reflekterer eierfordelingen og
distriktsvisrepresentasjonog det fastsettesat en aksjonæreller gruppe av aksjonærerer «berettiget
til å nominereen representanttil bedriftsforsamlingenfor hver 5 % eierandel».
Bestemmelsenmå leses i sammenhengmed vedtektenes § 7 om bedriftsforsamlingen. Etter
vedtektene skal bedriftsforsamlingen ha 27 medlemmer, hvorav Eierkommunene på
generalforsamlingenvelger18 og de øvrige9 av og blant de ansattei Selskapet.
Idet Rådmannsgruppenforeslår å ikke videreføre bedriftsforsamlingensom selskapsorgan,er det
heller ingen grunn til å videreføre bestemmelseneom sammensetningenav bedriftsforsamlingeni
aksjonæravtalen.
2.8

Lovendringom krav til selskapsmessig
og funksjonelt skille
Lovendring29. mars 2016nr. 48 til energiloven

Selskapetsforslagvåren2016om omdanningtil konsernvar somnevnt først og fremst begrunnetmed
de nye kravenetil selskapsmessig
og funksjoneltskillesom ble vedtatt av lovgiverfør påsken2016.
Ved lovvedtak 29. mars 2016 nr. 48 vedtok Stortinget endringer i energiloven,bl.a. om krav til
selskapsmessig
og funksjoneltskille for nettvirksomheteni integrerte foretak. Lovener sanksjonertav
ved klg.res.27. mai 2016.
Integrerteforetak er definert i den nye energiloven§ 1-3 tredje ledd:
«Med integrert foretak forstås i denne lov: Foretakeller en gruppe av foretak som driver
overføring,omformingeller fordeling av elektriskenergi(nettvirksomhet)i tillegg til annen
virksomhet.Engruppeav foretak omfattes dersomen fysiskeller juridisk personkan utøve
direkte eller indirektekontroll med foretak i gruppen.»
Selskapeter et integrert foretak etter definisjonenovenfor.
Kravettil selskapsmessig
skillefølger nå av den nye lovs § 4-6:
«§ 4-6. (Kravom selskapsmess
ig skille)
I et integrert foretak skal nettvirksomhetværeorganisertsom en egenselvstendigjuridisk
enhet, adskilt fra annenvirksomhet.Nettforetak skal ikke ha direkte eller indirekte kontroll
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over foretak som driver annenvirksomhet.Foretaksom driver produksjoneller omsetning
av elektrisk energi eller konsesjonspliktigfjernvarmevirksomhet,skal ikke ha direkte eller
indirektekontroll over nettforetak.
Førsteledd er ikke til hinder for samarbeidom felles driftssentral mellom nettforetak og
foretak som driver produksjonav elektrisk energi eller fjernvarmevirksomhet,så lenge
nettforetaket har styring og ansvarfor driftssentralensnettfunksjoner.Departementetkan
gi forskrift om nettforetaks adgang til å selge eller leie ut egen kapasitet, herunder
driftskontrollfunksjoner,overskuddskapasitet
og i beredskapssituasjoner.
Departementetkan gi dispensasjonfra hele eller delerav kravet om selskapsmessig
skille.
Departementetkan gi nærmereforskrifter om selskapsmessig
skille og fastsette vilkår i
konsesjonetter § 4-1 om forhold som nevnt i dennebestemmelsen.»
Kravettil funksjoneltskillefølger av den nye lovs § 4-7:
«§ 4-7. (Kravom funksjoneltskille)
Personeri ledelsen i nettforetak kan ikke delta i ledelseni foretak som driver annen
virksomhetinnenfor det integrerte foretaket.
Morselskapeller kontrollerendeeier i det integrerte foretaket skal ikke gi instrukser til
nettforetak om den daglige driften eller om avgjørelser vedrørende utbygging eller
oppgraderingav nettet.
Dette er ikke til hinder for overordnetstyring med nettforetaketsøkonomiskerammer.
Departementetkan gi dispensasjonfra hele eller delerav kravet til funksjoneltskille.
Departementetkan gi nærmere forskrifter om funksjonelt skille og fastsette vilkår for
konsesjonetter § 4-1 om forhold som nevnt i dennebestemmelsen.
»
Ved kgl.res.27. mai 2016 er loven trådt i kraft og det er gitt følgendebestemmelserom ikraftsetting:
«Delt ikraftsetting av lov 27. mai 2016 nr. 18 om endringer i energiloven(skille mellom
nettvirksomhetog annen virksomhetmv.). Loventrer i kraft 1. juli 2016, med unntak av
romertall I § 1-3 tredje og sjette ledd, § 4-6 og § 4-7, som trer i kraft 1. januar 2021.»
Forut for lovendringenhaddekravet om selskapsmessig
og funksjoneltskillekun omfattet nettselskap
med mer enn 100 000 abonnenter.Etter lovvedtaketi mars 2016 gjelder kravet om slikt skille for alle
nettselskap.Lovforslagetble vedtatt etter betydelige forhandlinger i Energi- og miljøkomiteen på
Stortinget. Kravet om selskapsmessig
skille fikk bred støtte i Stortinget, det var særlig kravet om
funksjoneltskillesomvar omdiskutert.Regjeringensforslagble sikret flertall av Venstreog Miljøpartiet
De Grønne,men fristen for å gjennomføreskillet ble utsatt til 1. januar2021.Delerav mindretallet har
varslet omkamp om kravet til funksjonelt skille dersom det blir grunnlag for det etter neste
stortingsvalg.
Hva innebærerkrav om selskapsmessig
og funksjonelt skille?
Betydningenfor Selskapeter beskreveti Selskapetsforslagtil omdanningtil konsernmodell,i notat av
18. mars2016 er betydningenkort oppsummertbl.a. slik:
«Kravenetil selskapsmessig
og funksjoneltskilleinnebærerat nettvirksomheten må skillesut i
en separatjuridisk enhet.Nettselskapetkan ikke selvdrive eller kontrollereannenvirksomhet,
og foretak som driver produksjoneller omsetningav elektrisk energi eller konsesjonspliktig
fjernvarmevirksomhetskal ikke ha direkte eller indirekte kontroll over nettforetak. Viderekan
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ikke personeri ledelseni nettforetak delta i ledelseni foretak som driver konkurranseutsatt
virksomhet.»
Selskapet har foreslått å oppfylle kravet om selskapsmessigskille ved en konsernmodell;
nettvirksomheten og øvrigevirksomhetsområderskillesut i egnedatterselskapersom er 100 % eid av
holdingselskapet/morselskapet.
Frist for gjennomføringav de nye kravene
Som det fremgår ovenfor er det gitt en relativt romslig frist for å gjennomførede nye kravene til
selskapsmessig
og funksjoneltskille,det må være gjennomførtinnen 1. januar 2021.
Dette innebærerat ogsåKommunenehar god tid til å vurdere overgangtil en konsernmodell,det er
ingen grunn til at dette må gjennomføresnå innen den fremdrift splanenSelskapethar lagt opp til
dersom Kommunenemener det er behov for mer tid. I den forbindelse nevner vi at det er gitt noe
motstridende signalerfra ulike miljøer når det gjelder gradenav tidspresssom påhviler selskapene,
særlighar en del konsulentmiljøer skapt inntrykk av at nettselskapeneer under betydelig tidspress.
LederKnut Lockerti Defokommentertedette, og skrevi en lederkommentartidligere i år «Spørsmålet
om når» på Defoshjemmesider4 bl.a. følgende:
«Det er slik vi ser det, gode grunner til at en gjennomføringav lovkravet om selskapsmessig
og funksjonelt skille kan skje i flere etapper.En gjennomføring av det selskapsmessige
skillet kan gjøresførst. Når og hvordan må selskapeneta en vurderingav, etter eget behov.
Man kan starte nå, eller ta det når man nærmerseg2021.
Flereselskaperser på dette som en anledningtil å gjennomgåhele virksomhetenog vil bruke
den tiden som trengs, for å lande på et best mulig resultat for selskapene,eierne og
kundene.Deretter kan man gjennomføre kravet til det funksjonelle skillet. Kravet til det
funksjonelleskillet, står med andre ord ikke i veien for det selskapsmessige
skillet, men er en
forlengelseav dette.»
Selskapetsplan er - og har vært - å gjennomførede nye lovkraveneetappevis, først selskapsmessig
skille og deretter funksjoneltskille. Selskapethar i prosessenogsågitt uttrykk for at fordelene ved en
konsernetableringnå er så vidt store at en konsernetableringer ønskeliguavhengigav et eventuelt
lovkrav.
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