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RÅDMANNSG
RUPPENS
FORORD

HelgelandKraft AS («Selskapet») er eid av 14 kommuner på Helgelandi Nordland: Alstahaug,Brønnøy,
Dønna, Grane, Hattfjelldal, Hemnes, Herøy, Leirfjord, Nesna, Rana, Sømna,Vefsn, Vega og Vevelstad
(«Eierkommunene»).
Selskapetfremmet våren 2016 forslag til Eierkommuneneom å omdanne Selskapettil konsern, hvor
Selskapetsvirksomhetsområder(nett, produksjonog omsetning)ble skilt ut i egnedatterselskapereid 100
% av et nytt holdingselskapsom Eierkommuneneskulleeie etter sammeandel som de i dag eier Selskapet.
Selskapetforeslo å videreføregjeldendebestemmelseri vedtekter og aksjonæravtaleuendret i størst mulig
grad.Selskapetla opp til at gjennomføringentil konsernskullebesluttespå ekstraordinærgeneralforsamling
i Selskapeti september2016.
Idet det ved behandlingeni kommunestyrenei Eierkommunenei juni 2016 ble avklart at det ikke forelå
tilstrekkelig flertall for Selskapetsforslag til omdanningtil konsern,trakk Selskapetforslaget. Bakgrunnen
for at Selskapetsforslagikke ville få tilstrekkeligflertall var at flere av Eierkommuneneønsketå utarbeide
en eierstrategi for sitt eierskap i Selskapetfør det ble besluttet en omdanning til konsern. Som ledd i
utarbeidelsenav en eierstrategiønsketdisseEierkommuneneogsåutredet om det var ønskeligå videreføre
gjeldendebestemmelseri vedtekter og aksjonæravtaleuforandret.
Rådmennene/administrasjonssjefene
i de 14 Eierkommunene(«Rådmannsgruppen
») er gitt i oppdrag å
utrede grunnlagetfor en felles eierstrategifor Eierkommunene,herunderkommemed forslagtil eventuelle
endringerav de gjeldendevedtekter og aksjonæravtale.
Rådmannsgruppens
mandat har vært å komme med forslag til en ny felles eierstrategisom beskriverhva
Eierkommunene skal oppnå med eierskapet i Selskapet, hvordan målsettingene skal oppnås og
forutsetningenefor fortsatt eierskapi fremtiden. Selskapetsvedtekter og styringsmodellhar i det vesentlige
stått uendret siden fusjonenav Sør-Helgelandkraftlag og Midt -Helgelandkraftlag i 1964. Da Selskapetble
omorganisert fra interkommunalt andelslag til aksjeselskapi 2000 ble det lagt vekt på å videreføre
bestemmelsenei det interkommunaleandelslageti størst mulig grad, herunder blant annet bestemmelser
om styringsorganer,stemmerettsbegrensni
nger og omsetningsbegrensninger
. Rådmannsgruppens
mandat
har ogsåvært å utrede behovetfor endringeri de gjeldendevedtekter,styringsmodell,aksjonæravtalesom
følge av forslagettil en felles ny eierstrategifor Eierkommunene.
Helgeland Kraft ASer et betydningsfulltselskapsom forvalter store felleskapsverdierfor kommunenepå
Helgelandmed stort spenni virksomhetenog høy kompleksitet.Selskapetopererer hovedsakeliginnenfor
tre virksomhetsområder:
Vannkraft, er ansvarligfor drift av kraftproduksjoneni 12 vannkraftverkpå Helgeland
Nett, forvalter 7 800 kilometer kraftlinjer, omlag 45 000 får tilført strøm fra Selskapet
Strøm, er Helgelandsstørstestrømselskapog har 90 % markedsandelpå Helgeland(husholdningog
bedrift)
Rådmannsgruppenhar utarbeidet et forslag til en eierstrategi som gir klare føringer for formålet med
eierskapet og hvilke forventninger eierne bør ha til Selskapetsvidere utvikling. Det er også foreslått
retningslinjer for den løpende eierstyringen og dialogen mellom Selskapet og Eierkommunene
.
Rådmannsgruppen
har ogsåkommet med forslagtil endringeri vedtekter og aksjonæravtale,dette som en
konsekvensav forslagettil eierstrategifor alle Eierkommuneneog forslagetom omdanningav Selskapettil
konsernmodell.
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Rådmannsgruppenvil understreke at eierskap i en kapitalkrevende virksomhet som Helgeland Kraft
innebærer en forpliktelse til å sikre Selskapetforsvarlig kapitalisering over tid. Selskapetsnåværende
finansiellesituasjoner god og dette leggertil rette for en forutsigbar og rimelig avkastningfor eierne over
tid. Samtidigstår imidlertid Selskapetfortsatt overfor betydeligeinvesteringeri produksjonog nett i årene
som kommer, og av hensyntil behovet for å opprettholde Selskapetsgode kredittrating er det viktig at
utbytteforventningene avstemmesmed disse behovene. Rådmannsgruppenser det som viktig at det
etableres en forutsigbar utbyttepolitikk som både tar hensyn til Eierkommuneneskapitalbehov og
Selskapetskapitalbehov.
Rådmannsgruppe
ns anbefalingerom ny styringsmodeller i det vesentligeforankret i - og begrunnetmed anbefalingerom god eierstyringog selskapsledelse
som bl.a. er utarbeidet av KS.Hovedformåletmed de
retningslinjenesom er søkt innarbeidet er å skapeklare linjer mellom eierstyringog selskapsledelse,
med
klare ansvarslinjermellom Selskapetsstyre og Eierkommunene,samtidig som Eierkommunenesikrer at
styret tilføres best mulig ressurser/kompetansetil det beste for Selskapetsvidere utvikling og reell
overordnet styringfra styret i forhold til ledelseni Selskapet.
Det er fremhevet i ovennevntegrunnleggendeprinsipperat eierstyringbør utøvesav generalforsamlingen
gjennom valg og disponeringav Selskapetsresultat. Rådmannsgruppener i forlengelsenav dette av den
oppfatning at styringsmodellenbør endresved at bedriftsforsamlingenavviklesog at styret velgesdirekte
av generalforsamlingen.Det er viktig at Eierkommunenegjennom valg av selskapetsstyre sikrer riktig
kompetansefor å utvikle Selskapetog t il å ivareta styrets tilsynsansvar.Rådmannsgruppen
foreslår videre
at det formaliseresat det skal avholdesregelmessigeeiermøter mellom eierkommuneneog Selskapets
ledelse,dette for å sikregod dialogmellom eier og selskapog leggetil rette for at Eierkommunenekan følge
opp sin eierstrategi.
Rådmannsgruppensanbefalinger om endringer av bestemmelsene om omsetningsbegrensningerog
stemmerettsbegrensningerer basert på en grundig vurdering av de tidligere begrunnelser for
begrensningenesammenholdtmed juridisk selskapsmessige
vurderinger fra de engasjerterådgivereom
begrensningenebør videreføres.
Det er påpekt sist i 2002 av styret med tilslutning fra generalforsamlingeni Selskapetat «historie,
følelsesmessig
arv og politikk» er nedfelt i flere av de gjeldendebestemmelsene.Rådmannsgruppen har ikke
vektlagt dette men lagt nye lovkrav, endrede markedsforutsetningerog betingelser samt behov for ny
styringsstruktur til grunn for sin anbefaling.
Ikke alle rådmenneneer enigei alle anbefalingenefra Rådmannsgruppen
, f.eks.spørsmåletom oppheving
av stemmerettsbegrensningen,
men Rådmannsgruppen
har valgt å stå samletbak anbefalingen.
Behandlingeni eierkommunenes folkevalgteorganer vil avklareom det er tilstrekkelig flertall for å endre
bestemmelsene.
Rådmannsgruppenhar bestått av rådmennene/administrasjonssjefeni alle de 14 Eierkommunene.
Rådmannsgruppen
har fått bransjefagligbistandfra THEMAConsultingGroup(«THEMA») og juridiskbistand
fra advokat Ulf Larseni AdvokatfirmaetLund & Co DA. Vedlegg1 – Bakgrunnog historikk er utarbeidet av
advokat Larseni samrådmed Rådmannsgruppen.
Vedlegg2 – Sentraleutviklingstrekki kraftmarkedet er
utarbeidet av THEMAbasertpå informasjonsutvekslingmed Selskapetsledelse.
Selskapetsledelse har vært nøytral part i arbeidet og har velvillig bidratt med etterspurte opplysninger
gjennomsamtaler, møter med Rådmannsgruppen
og faktainnsamlingfra konsulentene.Selskapetsledelse
er forelagt Vedlegg1 og Vedlegg2 for faktakontroll, og Selskapetstilbakemeldingerer i nødvendiggrad
innarbeidet i endeligeversjoner.
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2

FORMÅL
MED
EIERSKAPET
,
STEMMERETTSBEGRENSNINGEN

2.1

Formålet med eierskapet

OMSETNINGSBEGREN
SNINGEN

OG

Kommuneneseierskaptil HelgelandKraft ASer historiskbetinget. For Eierkommuneneer det viktig å ha et
langsiktigperspektivpå eierskapeti Selskapet,og samtidigvidereførede langehistoriskelinjene med lokal
forankringog verdiskapning.Historiskhar Selskapetsvekst vært drevet av et ønskeom å gi alle Helgelands
innbyggerestabil og god kraftforsyning,og det vil ogsåværeet av formålenei framtiden.
Et langsiktigperspektivpå eierskapetinnebæreret ønskeom å bevare eksisterendeverdier, samt utvikle
vekstmuligheterbasert på kompetanseni Selskapetog ressurser innen Selskapetskjernevirksomhet.Med
kjernevirksomhetmenesdrift og utbyggingav kraftproduksjonog kraftnett, samt kraftsalg.
Selvom Eierkommunenehar et langsiktigperspektivpå sitt eierskapmå dette ikke være til hinder for at
eierne leggertil rette for at Selskapetsulike virksomhetsområdertilpassesendrede rammebetingelserfra
markedene,internasjonalutvikling og statlig regulering. Rådmannsgruppen
mener på dennebakgrunnenat
formålet med eierskapetmå tilpassesde forskjelligevirksomhetsområdene,og en omdanningtil konsern
legger til rette for en dynamiskvurdering av eierskapettilpasset nye rammebetingelser
. Særliginnenfor
nettvirksomhetenforventes større strukturelle endringer i tiden framover. Blant annet de nye kravene i
energiloven om selskapsmessig
og funksjonelt skille for nettselskaperer uttrykk for et ønskefra sentrale
myndigheter om færre nettselskaper,og lovgiver har på ulike måter lagt til rette for - og stimulert til
sammenslåingeri større enheter. Utviklingeni Nordland de siste årene går ogsåi retning av færre enheter
innenfor distribusjonsvirksomheten.
Rådmannsgruppen
ser en videreføringav omsetningsbegrensningen
i
dagens vedtekter i en konsernmodell som uhensiktsmessigfor at Selskapet skal kunne delta i
sammenslå
ingsprosesser.
Eierkommuneneer opptatt av at Selskapethar en viktig samfunnsrollesamt en tydelig lokal forankring. I
samfunnsrollen vektlegger eierne viktigheten av vannkraft som en evigvarende og klimavennlig
energiressurs,at det offentlige eier kritisk infrastruktur for å sikre forsyningssikkerheti regionenog at det
finnes stedbunden kapital i regionen.
Eierkommunenehar et sammenfallende forretningsmessigmål med eierskapet i Selskapet, hvilket
innebærer klare krav til avkastningpå investert kapital som reflekterer den risiko Selskapetsvirksomhet
representerer.Eieransvarinnebærer en forpliktelse til oppfølgingav eierskapetog dette dokumentet gir
uttrykk for Eierkommunenesforventninger til Selskapetog retningslinjer for god og konstruktiv dialog
mellom Selskapetog Eierkommunene.
2.2

Omsetningsbegrensningen

Eierkommunenehar også et sammenfallende ønske om å bevare sitt eierskap og den gjeldende
eierstruktureni Selskapet.Rådmannsgruppen
mener imidlertid at Eierkommuneneogsåmå gisanledningtil
å reduseresitt eierskap– ved salg av eierandelereller opptak av nye eiere. Rådmannsgruppen
mener at
dette er avgjørendefor å bevare et fortsatt godt samarbeidmellom eierne og gi grunnlag for en felles
oppslutningom eierstrategien, ulike holdninger,behovog ønskemålmå ogsårespekteres.Eierkommunene
har ulike behov for avkastningpå sin kapital. Eierkommunenehar også bundet opp høyst ulik kapital i
Selskapet
, fra 1,2 % av aksjenetil 26,8 % av aksjene.Eierskapetrepresenterer meget betydeligeverdier for
alle Eierkommunene. Rådmannsgruppenmener det kan bli krevende å innfri Eierkommunenes
forventninger om løpendekapitalavkastningtil Selskapetsinvesteringsbehovog en felles målsettingom å
opprettholdeSelskapetskredittrating. Eierkommunenehar i meget beskjedengradanledningtil å bidra med
egenkapitalinnskudd,
ytterligere ansvarliglånekapitalosv.,og for enkelteEierkommunerer dette utelukket.
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Rådmannsgruppen
menerdet er viktig at det leggestil rette for kapitaltilgangfra andreenn Eierkommunene,
slik at Selskapetkan innfri Eierkommunenesforventningerom løpendekapitalavkastning.
Rådmannsgruppenforeslår bl.a. på denne bakgrunnenat gjeldendeomsetningsbegrensning
– kun de 14
Eierkommunenekan væreaksjonærer i Selskapet– ikke videreføresved omdanningentil konsern.
Rådmannsgruppen
mener samtidigat det er viktig at verdien av eventuellekontrollpremier e.l. ved salgav
aksjenefordeles mest mulig likt mellom Eierkommunene. For å sikre en lik fordeling av slike strategiske
verdier på aksjeri Selskapetmener Rådmannsgruppen
at det ved en aksjonæravtalemellom kommunene
bør innarbeidesbestemmelserom plikt til å varsleøvrigeaksjonærerved ønskeom og forhandlingerom salg
av aksjer i Selskapet.Likeledes bør det fastsettes en medsalgsrettfor øvrige aksjonærer,dvs. at øvrige
aksjonærersom ønskerå selgesine aksjer skal ha rett til å selgeaksjer for sammepris per aksje.Det bør
innarbeidesnærmerebestemmelserom dette i en aksjonæravtalemellom Eierkommunene.
Det forutsettes videre at Eierkommuneneskal ha forkjøpsrett ved overdragelseav aksjeri Selskapetog at
bestemmelserom at overdragelseav aksjerkreverstyretssamtykke,i samsvarmed aksjelovenshovedregler.
Den gjeldendekonsesjonslovgiv
ningen begrenseradgangenfor Eierkommuneneog Selskapettil å overdra
aksjer i kraftproduksjonen til private ved at minst 2/3 av aksjene må være eiet av offentlige eiere.
Rådmannsgruppenanbefaler at det innarbeides bestemmelseri vedtektene som sikrer Selskapets og
datterselskapets(datterselskapetsom eier kraftverkene)konsesjonsrettsligestatus.
2.3

Stemmerettsbegrensningen

Rådmannsgruppener av den oppfatningen at gjeldendestemmerettsbegrensningom at ingen kan avgi
stemmerfor mer enn 15,4%av aksjeneikke bør videreføres.Bestemmelsener en videreføringav tilsvarende
bestemmelseri det interkommunaleandelslagetsom ble stiftet ved fusjoneni 1964,og Rådmannsgruppen
ser ingen tungtveiende grunner som tilsier en videreføring av denne bestemmelsen ved
konsernetableringen.Slikestemmerettsbegrensninger
kan virke prisdempendepå den pris som kan oppnås
ved overdragelseav aksjeri Selskapet,og Rådmannsgruppen
ser en fjerning av stemmerettsbegrensningen
som en naturlig konsekvensav at omsetningsbegrens
ningen i sin nåværendeform ikke videreføresved
omdanningentil konsern.

3

FORVENTNINGER
TILSELSKAPETS
UTVIKLING

Selskapetskjernevirksomhet er fordelt på tre områder: vannkraft,nett og strøm.
Innenfor kjerneområdetvannkraft er Selskapetdriftsansvarligfor kraftproduksjon i 12 vannkraftverk på
Helgeland,noe som innebærerat Selskapetforvalter store deler av vannkraftressursene
i regionensom er i
kommunalteie. Somen del av Selskapetsnettvirksomhet,inngårforvaltningenav om lag78 00 km kraftlinjer
og det er rundt 45 000 som får tilført strøm fra Selskapetsledningsnett. Totalt har Selskapetca. 90%
markedsandelpå Helgelandog 30 % av Strømomsetningener utenfor Helgeland.
Eierne ønskerat Selskapetfortsetter å ha hovedfokus på kjernevirksomhetenog de utviklingsmuligheter
som liggerinnenfor disseforretningsområdene.
Eiersforventningertil fremtidig vekst og utvikling av Selskapet
:
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1. Eierne forventer at Selskapet fortsetter å være blant de ledende selskapenei bransjen på
kostnadseffektivitetog at selskapethar goderutiner for intern kontroll og risikostyring.Dette anses
som sentralesuksesskriterierfor langsiktiglønnsomdrift av virksomheten.
2. Eierne forventer at Selskapet utarbeider langsiktige investeringsplaner innen de gitte
satsningsområderog at styret løpende vurderer hvordan potensialet endres som følge av
markedsutviklingenog endrederammebetingelser.Investeringsplanene
må væreinnenfor rammen
av eiernesforventninger til selskapetskapitalisering.
3. Eierneer åpne for at Selskapetdeltar i strukturelle prosesser,slik som oppkjøp, salg,fusjoner og
fisjoner, innenfor kjernevirksomheten. Det forutsettes imidlertid at dette baseres på
forretningsmessigeprinsipperom avkastningog lønnsomhet.Alle vesentligestrukturelle endringer
må avklaresmed Eierkommunenepå generalforsamlingi forkant.
4. Alle investeringerforutsettes å være basert på forretningsmessigeprinsipper. I betydning av at
tilhørendekrav til avkastning/lønnsomhettilfredsstiller alternativ avkastningi investeringsobjekter
med tilsvarende risiko, og at kapitalen prioriteres til de forretningsmessigmest lønnsomme
prosjektene.
Når det gjelder deltakelsefra Selskapetsside i strukturelle prosesser,se nr. 3 ovenfor, ser Eierkommunene
at dette særliger en aktuell problemstillingfor nettvirksomheten,hvor det ogsåsyneså liggetil rette for økt
utbytte sammenlignet med Selskapetslangtidsbudsjett, se Vedlegg 2. Eierkommuneneforutsetter at
igangsettelseav prosessersom kan medfører strukturelle endringer drøftes med Eierkommunenepå
eiermøteså tidlig som mulig, og Rådmannsgruppen
foreslårat slikefundamentalebeslutningersom gjelder
kjernevirksomhetenskalforeleggesgeneralforsamlingeni morselskapettil avgjørelse,uavhengigav om det
aktuellekjernevirksomhetsområdeter skilt ut i et eget datterselskap.
4

FORVENTNI
NGERTIL AVKASTNIN
G, UTBYTTE
OGKAPITALISERING

4.1

Innledning

Forventningertil avkastningmå relaterestil to forhold; indirekte avkastningreflektert ved de underliggende
aktivasverdistigningog direkte avkastningi form av utbytte og/eller renter på ansvarligelån.
Eierkommuneneer i tillegg til å være eiere av Selskapetogsåstore forbrukere av strøm. Lavekraftpriser vil
værepositivt for kommunenesomstrømforbrukereog negativtsomeiere av Selskapet,og motsatt ved høye
strømpriser.Flereav Eierkommunenehar i tillegg betydeligekonsesjonskraftrettigheter,og har i egenskap
av vertskommunemed tilhørenderettigheter fordeler ved høyekraftpriser.
Someiere av et betydningsfulltregionalt selskap,er eierkommuneneopptatt av at Selskapeter segbevisst
sitt samfunnsansvar.Eierkommuneneforventer derfor at styret fortsatt utarbeider og jevnlig reviderer
etiske retningslinjer. Det gjelder også andre styringsdokumentersom er egnet til å ivareta befolkningens
forventninger til Selskapet som en samfunnsansvarligbedrift. I begrepet samfunnsansvarliglegger
Eierkommunene til grunn: Miljøhensyn, høy etisk standard, antikorrupsjon, åpenhet, respekt for
menneskerettigheter,HMS og helsefremmendearbeidsgiverpolitikk,likestilling og anti diskriminering,
sponsingog samarbeidmed ideelleorganisasjoner.Eierkommuneneleggervideretil grunnat dette omfatter
krav til høy samfunnsmessig
beredskapog forsyningssikkerheti hele Selskapetsforsyningsområde.Kravtil
effektiviseringskalikke prioriteres på bekostningav kravet til høy forsyningssikkerheti konsesjonsområdet.
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4.2

Verdivurderingog avkastningskrav
Verdivurdering

Eierkommuneneønskerat Selskapetgjennomførerjevnligeeksterneverdivurderinger(minst hvert 3. år) av
Selskapetsmarkedsverdi.Formåletmed verdivurderingener å gi eierne en objektiv vurderingav selskapets
verdiutvikling.Periodiskeverdivurderingerskal være tema på eiermøtene.
Verdivurderingenskal angi årsaker til endring i verdi fra forrige verdivurdering,fordelt på forhold som
Selskapethar kunnet påvirkeog forhold utenfor Selskapetskontroll. Eierkommuneneer innforstått med at
flere sentrale verdidrivere, herunder kraftprisutvikling, skatteregimer og nettregulering, er utenfor
Selskapetskontroll og kan medførebådenegativeog positive endringeri markedsverdien.
Avkastningskrav
Selskapetsvirksomhetskalgi eierne en avkastning,reflektert ved årlig utbytte og verdiøkningpå Selskapets
aksjer,som bør væreminst like god somalternativeplasseringermed tilsvarenderisiko.Risikoer en funksjon
av Selskapetsvirksomhetsportefølje.Forventetavkastninger basertpå kompensasjonfor markedsrisikoi de
markederSelskapethar virksomhet.Viderebør kravet relaterestil markedsverdipå investert kapital.
Gitt dagenssammensetningav virksomhet i HelgelandKraft har eierne en forventning om en nominell
totalkapitalavkastningetter skatt i intervallet 5,5 til 7,5 prosent. Eierkommuneneer innforstått med at krav
til avkastningmå justeres over tid i takt med fundamentaleendringer i underliggendeforutsetninger og
Selskapetsrammebetingelseri vid forstand. Eierkommuneneforutsetter at tot alavkastningenskal følge
utviklingeni den risikofrie renten (10-årig statsobligasjonsrente),
med påslagfor et veiet snitt (gitt de ulike
virksomhetsområder)av markedspremienfor tilsvarendevirksomhetsområderog selskapetsgjeldsandel.
4.3

Direkteavkastning (utbyttepolitikk)

Eierkommuneneer enige om at det skal leggestil grunn en resultatbasertutbyttepolitikk i HelgelandKraft
som på langsikt skaltilpassesSelskapetsbehovfor kapital.Eierkommuneneslangsiktigeutbytteforventning
er minimum 90 % av gjennomsnittlig utbyttegrad til de 13 største kraftselskapene(eksklusiveStatkraft) i
Norge. For å sikre Eierkommuneneog Selskapetforutsigbarheti utbyttepolitikken skal Selskapetutarbeide
rullerende4-årig utbytteprognosesom oppdatereshvert år på eiermøtet om våren.
Selskapetsutbyttegrunnlagog eiernesutbytteforventningavklaresårlig i eiermøtepå våren.Styretinnstiller
på utbytte til generalforsamling.
4.4

Kapitaliseringav selskapet

Eierkommuneneforutsetter at styret sikrer en forsvarliglangsiktig kapitaliseringav selskapet,herunder en
optimaliseringav kapitalstrukturmed sikte på å gi eierne en god egenkapitalavkastning.
Behovet for oppbyggingav kapital i selskapetmå vurderes i lys av selskapetsforventninger til løpende
inntjening, kapitalbehov knyttet til bevaring av eksisterende anlegg (rehabilitering/oppgradering)og
kapitalbehovknyttet til nye investeringsmuligheterog/eller investeringsforpliktelser(myndighetsbestemte
krav) innen kjernevirksomheten.Det forventes at styret, gjennom blant annet eiermøtene, synliggjøret
eventuelt kapitalbehovfor eierne i god tid før det oppstår.
Selskapethar i det sisteeiermøtet avholdt i januar 2017signalisertat det ikke er behovfor å konverteredet
eksisterendeansvarligelånet fra Eierkommunene til egenkapital, og Eierkommunenelegger til grunn at
dette blir tilbakebetalt i henholdtil låneavtalenesom er inngått.

118699- 1911/170217_n_eierstrategi_raadmannsgruppen

Side9 av 15
______________
_________________________________________________________________________

DersomSelskapetutvikler attraktive investeringsmuligheterinnenfor kjernevirksomheten, som krever mer
kapital enn Selskapethar midler til, forventer eierne at styret gjør vurderingerav mulige finansieringstiltak
som for eksempel kapitalfrigjøring gjennom salg av virksomhet, tilførsel av ansvarligelån og/eller ny
egenkapitaleller inngåelseav samarbeidsmodellermed andre.Styret avklarerslikespørsmålmed eierne, og
slikespørsmålskalværetema på eiermøtene.
Det forventes at styret løpendevurderer både kapitalbehovog kapitalkilder,slik at Selskapettil enhver tid
har flere muligheterfor tilførsel av kapital ved behov.
5

EIERDIALOG
OGSTYRIN
GSMODELL

5.1

Dagensstyringsmodell

Selskapethar i dag en styringsmodellmed generalforsamling,bedriftsforsamlingog styret. I tillegg har det
sporadiskblitt innkalt til eiermøter, for eksempelble det innkalt til et eiermøte i forbindelse med og i
etterkant av Eierkommunenesbehandlingav styrets forslag til omdanningtil konsern sommeren 2016.
Selskapethar selvformalisert ordningenmed eiermøterfra og med 2017.
Bedriftsforsamlingenbestår i dag av 27 medlemmer,hvorav 18 velgesav generalforsamlingenog 9 av og
blant de ansatte. Aksjonæravtalengir nærmere regler for nominering av representanter basert på den
distriktsinndelingsom ble videreført fra det interkommunaleandelslagetsom ble stiftet ved fusjonen til
HelgelandKraftlagA/L i 1964.Bedriftsforsamlingens
hovedoppgaveer å velgestyret, føre tilsyn med styrets
og administrerendedirektørsforvaltningav selskapet,gi uttalelsetil generalforsamlingenom styretsforslag
til årsoppgjør,fatte vedtakom investeringerav betydelig omfangi forhold til selskapetsinteresserog å fatte
vedtakom rasjonaliseringeller omleggingav driften som vil medførestørre endringeller omdisponeringav
arbeidsstyrken.
Etter dagensvedtektervelgesstyret av bedriftsforsamlingen,jf. vedtektenes§ 7. Bedriftsforsamlingenvelger
ogsåen valgkomitéblant bedriftsforsamlingensmedlemmersom skal gi bedriftsforsamlingenråd om valg
av styremedlemmer.Det er gitt nærmereregler i vedtektenes§ 8 om valgkomitéene.Styret består i dag av
10 personerhvorav7 medlemmervelgesbasertpå distriktsvisrepresentasjonog vedtektenegir ogsåregler
om hvem som er valgbare, jf. vedtektenes§ 9 tredje avsnitt:
«Selskapets
eierområdedelesi 7 distrikter somhvert skalværerepresentertmed ett styremedlem
m/varamedlemetter følgendeoppstilling:
Distrikt I
Distrikt II
Distrikt III
Distrikt IV
Distrikt V
Distrikt VI
Distrikt VII

Rana
Hemnes
Grane,Hattfjelldal og Vefsn
Alstahaugog Leirfjord
Dønna,Herøyog Nesna
Brønnøyog Vevelstad
Sømnaog Vega

Til medlemmerav styret må velgespersonersom er fast bosatt i kommunene.»
5.2

Ny styringsmodell

Rådmannsgruppen
anbefalerat Eierkommunenemed bistand fra Selskapettar initiativ til etableringav en
ny styringsmodellfor Selskapethvor bl.a. bedriftsforsamlingenavvikles.Formåletmed dette tiltaket er å
skapeen klar rolle- og ansvarsfordelingmellom eierne og styret, noe som ogsågir en mer direkte eierstyring.
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Ved innføring av en ny styringsmodellvil de ansattesrettigheter bli ivaretatt iht. gjeldenderegelverkom
ansattesrepresentasjonog avtaler.
Rådmannsgruppenforeslår videre at ordningen med eiermøter videreføres. Dette er i tråd med KSsine
anbefalinger,jf. Anbefaling6 om «Eiermøter»:
«KS anbefaler at det jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og
kommunikasjonmed selskapet.Et eiermøte er et møte mellom representanterfra kommunen
som eier, styret og daglig leder for selskapet.»
I kommentarenetil Anbefaling6 skriverKS:
«Noen ganger har eierne behov for å diskutere strategier seg imellom uten å treffe formelle
beslutninger,og dette bør kunnegjøresuten å måtte innkalletil møte i generalforsamlingeneller
representantskapetetter de formellereglenei loven.Et eiermøteer ikke lovregulertog er bare en
uformell arenadet det ikke treffes vedtak.I tillegg bør det ikke leggesføringereller «gissignaler»
i eiermøtenesomkan anseså gripe inn i styretsmyndighetsområde.Eiermøteneer uforpliktende
for eierneog for selskapet.»
Dette er ogsåi tråd med anbefalingene i THEMAsRapport2013-46, jf. side 24:
«Eiermøterutover generalforsamlinger en god arena for løpendeforankring og dialog mellom
selskapetog eier(e). Eiermøterhandler om forankring og oppfølging, som både er viktig og
verdiskapende.»
Rådmannsgruppen
anbefalervidereat man endrer bestemmelseneom valgav medlemmertil styret, i første
rekke som en følge av KSsine anbefalingerom eierstyringog selskapsledelseog for å unngå at sentrale
folkevalgteer inhabilenår folkevalgteorganerskalbehandlespørsmålsom gjelder Selskapet
.
5.3

Eiermøter

Selskapet har sporadisk innkalt til eiermøter mellom Selskapets ledelse og Eierkommunene.
Rådmannsgruppen
mener at ordningen med faste eiermøter og med en fast agendabør videreføres. Dette
er i tråd med anbefalingenei THEMAsRapport2013-46, jf. side 24:
«Enfast agendafor eiermøtenekan bidra til økt forutsigbarheti eierdialogen»
Om innholdet i eiermøteneanbefalessammested:
«Innholdet i eiermøter bør være informasjonsutveksling om økonomisk utvikling,
rammebetingelser og eventuell orientering om store prosesser (sikre felles
virkelighetsforståelse)»
Rådmannsgruppen
forslår at det minimum skalavholdesto eiermøter (vår og høst).Formåletmed møtene
skalværetodelt:
1) Koordinere,drøfte og avklareeiermessigeproblemstillingermellom Eierkommunene.
2) Etablereen løpendedialog mellom Selskapet– representert ved styrets leder og administrerende
direktør – hvor det gis informasjon om Selskapetsøkonomiske utvikling og hvor viktige og
prinsipiellesakerdiskuteres.

118699- 1911/170217_n_eierstrategi_raadmannsgruppen

Side11 av 15
______________
_________________________________________________________________________
Eiermøtene bør være en møteplasshvor Selskapetskal orientere eierne om løpendeutvikling knyttet til
strategi, økonomi, investerings- og finansieringsplanerog generelleutviklingstrekki bransjen.Videre bør
eiermøtene være en møteplass hvor Eierkommunenekan drøfte eierspørsmål,herunder behov for
samordnetopptreden overfor Selskapetsledelsei viktige eierspørsmål.
Eierkommunene bør være representert ved ordfører, rådmann/administrasjonssjefog eventuelt
opposisjonslederi kommunestyret. Dette sikrer viktig informasjonsflyteierne mellom i viktige spørsmålog
at bådepolitisk og administrativledelsei Eierkommunenefår innsikt i Selskapetsvirksomhetpå regelmessig
basis.Idet eiermøtenevil være et «eierorgan»byggerforslaget om representasjonpå KSsin Anbefaling7:
«Avhengigav selskapetsformål, anbefalesdet som hovedregelat kommunestyretoppnevner
sentrale folkevalgte som selskapetseierrepresentanteri eierorganet. Eierstyringskal utøves
innenfor rammenav kommunestyretsvedtak.»
Selskapetbør på eiermøtenevære representert med styrets leder og administrerendedirektør. Selskapet
bør selvvurdere om økonomidirektøreni Selskapeti tillegg bør delta.
Eiermøteneskalværeet egnetsted hvor Selskapetskalkunneinformere om og diskutereaktuellesakermed
eierne på en regelmessigbasis,og løpendekunne tilpassesine planer i tråd med overordnedesignalerfra
Eierkommunene. Beslutninger som krever eiergodkjenning kan kun fattes gjennom vedtak på
generalforsamlingen.
Rådmannsgruppen
foreslårfølgendeagenda for faste årlige eiermøter:
Vårmøte (april – rett etter at 4. kvartalsregnskaper klart)
1) Gjennomgangav fjorårets resultat og realisertavkastning
2) Prognoseinneværendeår og kommende4 år, herunderutbyttenivågitt gjeldendeutbyttepolitikk
Høstmøte(november)
1) Gjennomgangav strategiplan,evt. med en grundig gjennomgangav utvalgte tema knyttet til
Selskapetseksternerammebetingelser
2) Gjennomgangav langtidsprognoser(minimum 10 år) inkludert investeringsplanerog vurdering
av selskapetskapitalisering
3) Oppdatertprognosefor inneværendeår
Rådmannsgruppenforutsetter at bestemmelserom eiermøter innarbeidesi en aksjonæravtalemellom
Eierkommunenesom inngåsi forbindelsemed omdanningtil konsern.
Rådmannsgruppenlegger til grunn at Selskapet utarbeider og følger prinsipper for eierstyring og
selskapsledelsesom er i samsvar med føringer som er gitt i Eierkommuneneseierstrategi og med
utgangspunkti Norskanbefalingfra NUES
, noe som alleredeer etablert fra Selskapetsside.
5.4

Styresammensetning
Gjeldende ordning foreslåsikke videreført

Det er et grunnleggendespørsmålom dagensordning med distriktsvis representasjonskal videreføres.
Ordningenmed distriktsvisrepresentasjonstammerfra fusjonenav de to andelslagenetil HelgelandKraftlag
A/L i 1964, og har i det vesentligestått uforandret siden den gang og med en annen selskapsformenn
dagens.
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Rådmannsgruppenanbefaler at dagens ordning med valg av styremedlemmer ikke videreføres.
Rådmannsgruppen
er av den oppfatningenat Eierkommunenebør etablereen ny styringsmodellsomi størst
mulig grad byggerpå anerkjente prinsipperfor god eierstyringog selskapsledelse
, forvaltningslovensregler
om habilitet og har i denne sammenhengsærlig sett hen til KS sine anbefalinger. En rekke av KS sine
anbefalingerknytter segnettopp til sammensetningenmv. av styret, se Anbefaling9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
og 16. KSsin Anbefaling9 om sammensetningenav styret slår fast:
«Deter eiersansvarå sørgefor at styretskompetansesamletsett er tilpassetdet enkelteselskaps
virksomhet.Det anbefalesat kommunesikreropplæringav styremedlemmene.»
KSunderstreker i kommentarenetil Anbefaling9 følgendeom styrevervet:
«Styrevervi selskaperer et personligverv. Medlemmerav selskapsstyrerrepresentererbare seg
selv, ikke noen av eierne,og skal ivareta selskapetsinteressertil det beste for alle eierne. Det
betyr at man ikkerepresentererverkenpartier, kommuneneller andreinteressenter,menivaretar
selskapetsinteresserog eiernekollektivt på bestmulig måte, ut fra selskapetsformål og innenfor
lovensrammer.»
Når det gjelder hvilken kompetansesom bør vektleggesved sammensetningenav styret heter det videre i
merknadenetil Anbefaling9:
«Styretsskal gjenspeileog representereselskapetsbehov og bør ha forskjellig og supplerende
kompetanseinnen økonomi,organisasjonog om markedetsom selskapetoperereri. Viderebør
styret innehafaglig innsiktog ha interessefor selskapetsformål………
Kommunenmå selvdefinere
hva slagskompetanseog kapasitet som forventesav styremedlemmene.Et godt utgangspunkt
for dennevurderingenkan være selskapets formålsparagraf,de langsiktigestrategienesom er
lagt for selskapetog situasjonsbestemteforhold de nærmeste årene. Det bør tilstrebes en
sammensetningmed komplementær kompetanse og erfaring. Det er viktig å oppnevne
styremedlemmersom kan sikrestyretskontrollfunksjonoverfor daglig leder.»
Rådmannsgruppen
viseri forlengelsenav ovenståendetil KSsin Anbefaling15 om «Habilitetsvurderinger»
:
«Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter.
Ordfører og rådmann bør ikke sitte i styrer i selskaper.» (uthevet her)
I merknadenetil Anbefaling15 fremgår:
«Forvaltningslovenfastslår blant annet at en personer inhabil når han leder eller har ledende
stilling i, eller er medlemav styret eller bedriftsforsamlingen,for et selskapsom er part i saken,
eller en forening, sparebankeller stiftelse som er part i saken.Ingen kommunalt ansatte eller
folkevalgteskal håndteresakeri kommunensom gjelder et selskapder de selv er styremedlem.
Dette gjelder uansettom selskapeter privat eid eller helt eller delvisoffentlig eid.»
Rådmannsgruppen
leggertil grunn at ordfører, rådmanneller sentralefolkevalgtefølgeligikke bør velgestil
medlemmer av styret. Disse sentrale representanter for Eierkommunene bør møte på vegne av sine
respektive kommuner i eiermøter og på generalforsamlingen,og det er viktig at disse sentrale
representanterikke er inhabile når viktige spørsmålsom gjelder Selskapetskalbehandlesav og forberedes
for de folkevalgteorganer.
Ovenståendeanbefalinger tilsier etter Rådmannsgruppenssyn at Eierkommuneneikke bør videreføre
dagensvedtektsfestedeordning med distriktsvisutpeking av styremedlemmersom skal være fast bosatt i
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de aktuelle kommuner. Ved sammensetningenav styret bør det fokuserespå å sikre styret kompetanse
innenfor selskapets hovedvirksomhetsområder,kompetanse innenfor økonomi og annen definert
kompetansesom setter styret rustet til å ivareta kontrollfunksjonenoverfor dagligleder og øvrig ledelsei
Selskape
t. Det er samtidig viktig at styret som kollegialt organ kan være en ressursfor administrerende
direktør og selskapetsledelse sett hen til de utfordringer Selskapetstår overfor de nærmeste årene.
Rådmannsgruppens
anbefalinger i tråd med endringerav praksisi offentlig eide kraftselskaperde senere
år, se THEMAsRapport2013-46 side17 sisteavsnitt:
«Dybdeintervjuene
og observertestyresammensetninger
viserat kraftselskaperi økendegrad har
valgt styremedlemmermed ulik kompetansede siste årene. Flere har vist til at utvelgelsenav
styremedlemmertidligere var en verdenmed politisk hestehandel.Rotasjonav styremedlemmer
bør avveiesmellomkontinuitet og behovetfor nye impulseri styret.»
Rådmannsgruppen
vil understrekeat det er viktig at styret ogsåsikreskompetansemed innsikt i kommunale
beslutningsprosesserog det kommunalpolitiske systemet, sett hen til at Selskapeter eid av norske
primærkommuner.Det visestil merknadenetil anbefaling9 fra KS:
«Det understrekesat loven ikke er til hinder for at folkevalgte kan velgestil styremedlemmer.
Forståelseog erfaring fra det politiske systemeti kommunenekan være en viktig kompetanse
som styret bør besitte.»
Når det gjelderkompetansesom bør vektleggesved valgav styremedlemmerviserRådmannsgruppentil at
Selskapetstår overfor flere strukturelle utfordringer i årene som kommer og vil understrekeat det er viktig
at styret også besitter ressursersom kan være verdifulle for Selskapetframover. Det vises til THEMAs
Rapport2013-46 side 18-19:
«Flere selskaperhar påpekt i dybdeintervjueneat det savner kompetanseinnen strategisk
tenkningog økt kunnskapom rammebetingelserrundt kraftnæringen.»
Rådmannsgruppen
anbefalerat det fortsatt vedtektsfestesat det skal brukes en valgkomitefor å komme
med forslag til valg av styremedlemmer til generalforsamlingen.Rådmannsgruppenanbefaler at det
utarbeides retningslinjer for valgkomitéensarbeid som sikrer at minst ett av styremedlemmenehar
forståelseog erfaring fra det politiske systemeti kommunene,dette er en kompetanseog innsikt som det
er viktig at styret besitter, slik at det leggestil rette for en best mulig dialog mellom Eierkommuneneog
styret. Rådmannsgruppener også opptatt av at det ved ellers like vilkår leggesvekt på å sikre variert
distriktsmessigrepresentasjoni styret, og at dette uttrykkesi retningslinjenefor valgkomitéen.
Rådmannsgruppen
registrererat dagensst yre er relativt stort, totalt består styret i dag av 10 medlemmer
hvorav 7 velges basert på distriktsvis fordeling av aksjonærenemens 3 velges av og blant de ansatte.
Rådmannsgruppenvil anbefale å redusere antallet styremedlemmer til f.eks. 8 medlemmer. Dersom
bedriftsforsamlingenavviklesslik Rådmannsgruppenforeslår følger de ansattes rett til representasjoni
styret av aksjelovens regler, og dette må Selskapetfastsette i tråd med aksjelovenog i samråd med de
ansattesrepresentanter.
Valgkomite– retningslinjer for valg av styremedlemmer
Rådmannsgruppen
foreslår at det nedsettesen valgkomitébeståendeav tre medlemmersom er valgt av
generalforsamlingen.Dette er i tråd med KSsine anbefalinger,jf. anbefaling10:
«Vedvalg av styrer til kommunalteide selskaperbør det vedtektsfestesbruk av valgkomite.»
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I tråd med merknadenetil anbefalingenforeslås nedfelt retningslinjer for valgkomitéensarbeid og at
valgkomiteen har dialog med styret og konsernsjefenfør forslag fremmes. Videre skal retningslinjene
foreskriveat valgkomiteenbegrunnersine forslag.Rådmannsgruppen
vil understrekeat det er viktig at de
kriterier som skal legges til grunn for valg av de aksjonæroppnevntestyremedlemmer nedfelles i
retningslinjene,jf. Rådmannsgruppen
vurderingerovenfor under punkt 5.4.1. Rådmannsgruppen
leggertil
grunn at det ved utarbeidelseav retningslinjenefor valg av styremedlemmerogså sikres kjønnsmessig
balansei styret, jf. KSsin Anbefaling11 og aksjeloven§ 20-6 for offentlig eide selskaper. Videre skal det
fremgåav retningslinjeneat styret etablerer nødvendigerutiner for å sikre riktig kompetansei styret etter
KSsin Anbefaling12. Valgkomiteenskalogsåfremme forslagtil valgav styremedlemmeri datterselskapenes
styrer, jf. neste punkt.
5.5

Styresammensetningi datterselskaper

Når det gjelderstyresammensetningen
i datterselskapeneviser Rådmannsgru
ppen til KSsin Anbefaling13:
«Styremedlemmeri morselskapbør ikke sitte i styret til datterselskap.Konserndirektørenkan
værerepresenterti datterselskapenes
styrer.»
Om begrunnelsenfor anbefalingenfremgår av KSsine merknader:
«Styret i morselskap bør ikke sitte i styret til datterselskapfordi styret i morselskaputgjør
generalforsamling i datterselskap. Bestemmelsener viktig for å unngå rolleblanding i
konsernforhold.Særlig må man være oppmerksompå problemstillingerknyttet til anbud og
inhabilitet dersomett av selskapeneinngir anbudtil et annet selskapi sammekonsern.»
Rådmannsgruppenmener at det er viktig at styrene i datterselskapeneogså sammensettesbasert på de
sammekrav til kompetanse,profesjonalitet og uavhengighetsom i styret i morselskapet,jf. punkt 5.4.1
ovenfor. Den operative virksomheten vil skje i datterselskapeneog de samme hensyn med tanke på
sammensetningenav styret gjør seg gjeldende for datterselskapene.Rådmannsgruppenforeslår at
valgkomiteen,jf. punkt 5.4.2ovenfor, i samrådmed konsernsjefenog styret i morselskapetfremmer forslag
til styrevalgogsåi datterselskapenesstyrer.
5.6

Retningslinjerfor god eierstyring

Det forventesat Selskapetutarbeiderog følgerprinsipperfor eierstyringog selskapsledelse
somer i samsvar
med føringergitt i eierstrategien, og med utgangspunkti Norskanbefalingfra NUES, som i dag.
6

MODELLFOROMDANNINGTILKONSERN
– DATTERSELSKAPENES
VEDTEKTER

Selskapetsforslag om omdanning av Selskapettil konsern er begrunnet med oppfyllelsen av kravet til
selskapsmessig
skille for nettvirksomheten.
Rådmannsgruppenpeker på at kravet om selskapsmessigskille kan oppfylles på ulike måter, hvor
konsernmodellener en av flere alternativer. Det finnes eksemplerpå at andre selskaphar valgt å skille
nettvirksomheten ut i et nytt selskap med samme eierforhold som nettvirksomheten skilles ut fra
(parallellmodellen) eller overdra nettvirksomheten til et annet nettselskap med vederlag i form av
kontantvederlagog/eller aksjer (salgsmodellen).Rådmannsgruppen
ser at de alternative modellenesynes
mest naturligehvor det foreliggerkonkreteplanerom sammenslåing,omstruktureringav eierskapettil eller
salgav virksomhetsområder.Dette synesikke å være en aktuell problemstillingfor virksomhetsområdenei
Selskapetnå, og Rådmannsgruppener enig i Selskapetsforslag til modell for oppfyllelse av kravet om
selskapsmessig
skille for nettvirksomheten.
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Rådmannsgruppenregistrerer samtidig at en omdanning til konsern kan medføre en mer indirekte og
avledet eierstyringfor Eierkommunene.Formelt vil ikke Eierkommuneneha direkte innflytelse på viktige
spørsmålsom salg av aksjer i datterselskapene,fusjon av datterselskapenemed andre selskaper,opptak
eventuellenye eiere i datterselskapeneved rettede aksjeemisjonerog lignendesubstansiellebeslutninger
som treffes av generalforsamlingeni datterselskapene.Etter aksjelovener det styret i morselskapetsom
utgjør generalforsamlingen i datterselskapet og styret i morselskapet kan med simpelt flertall treffe
avgjørelserom vedtektsendringmv. i datterselskapenevedtekter.
Rådmannsgruppener av den oppfatning at Eierkommunenebør ha formell og reell innflytelse på viktige
avgjørelsersom gjelderdatterselskapene.Rådmannsgruppen
anbefalerpå dennebakgrunnenat vedtakom
vedtektsendringerog avgjørelsersom krever kvalifisert flertall på generalforsamlingeni datterselskapene
skal forelegges generalforsamlingen i morselskapet til avgjørelse,og hvor Eierkommunenestemmer
forholdsmessigpå samme måte som for beslutningerom vedtektsendringeri morselskapetsvedtekter.
Dette sikrer at Eierkommunenehar avgjørende innflytelse på vedtektsendringer i datterselskapene,
herunder beslutninger som gjelder fusjon, fisjon, aksjekapitalforhøyelser.Av samme grunn foreslår
Rådmannsgruppenat det i vedtektene til holdingselskapet/morselskapet
fastsettes at salg av aksjer i
datterselskapeneskal forelegges generalforsamling
en i morselskapettil avgjørelse.Rådmannsgruppen
forutsetter at det ikke er aksjerettsligehindre for slik vedtektsregulering,i motsatt fall skal tilsvarende
fremgåav instrukstil styret i holdingselskapet.Dette må avklaresmed Selskapethvordanslik innflytelseskal
sikresinnenfor rammeneav aksjelovenog vedtektsfriheten.
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AKSJONÆRAVTALE
OGVEDTEKTER

Eierkommuneneskal utarbeide en aksjonæravtalesom bygger på denne eierstrategien. Selskapetsog
datterselskapenes
vedtekter må tilpasseseierstrategiog aksjonæravtale.
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VEDLEGG

8.1

Bakgrunn- historikk

8.2

Sentraleutviklingstrekk i kraftmarkedet
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