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Arkiv:

242

Arkivsaksnr:

2014/595-17

Saksbehandler: Ronny Vassvik

Terra-saken - forlik
Utvalg
Formannskapet

Utvalgssak
52/15

Møtedato
15.06.2015

Kommunestyret

46/15

15.06.2015

Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret godkjenner vedlagte forliksavtale av 4. juni 2015.
2. Rådmannen får nødvendige fullmakter til å klargjøre og gjennomføre betaling til DNB i henhold til
forliksavtalen.
Rådmannen i Rana, 9. juni 2015
Robert Pettersen
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Saksopplysninger
Bakgrunn
Etter råd fra Terra Securities ASA (”Terra”) inngikk Rana kommune - på samme måte som flere andre
kommuner - avtaler med DNB (DNB Bank ASA) om utbetaling av nåverdien av fremtidige kommunale
inntekter. Kommunenes formål med avtalene var å plassere midlene i sikre spareprodukter. De
plasseringer Terra anbefalte som sikre viste seg i stedet å være svært kompliserte og forbundet med
vesentlig finansiell risiko. Plasseringene ble [tvangs]solgt med betydelig tap for kommunen i [2007 og
2008].
Som følge av at Justisdepartementets lovavdeling i januar 2008 slo fast at avtalene med DNB var ulovlige
lånopptak i strid med kommuneloven § 50, meddelte kommunen DNB at man anså avtalene som
ugyldige, og at kommunens plikt til å betale tilbake var begrenset til det som kommunene måtte få tilbake
(«i behold»).
DNB tok ut søksmål mot syv kommuner den 6. februar 2009 for Oslo tingrett med krav om
tilbakebetaling av samtlige lån. I september samme år inngikk DNB og kommunene avtale om å stanse
saken, i påvente av Terras konkursbo og kommunenes søksmål mot Citigroup i USA som hadde solgt
produktene til kommunene. Etter at søksmålet mot Citigroup ble endelig avvist i februar 2014, besluttet
Oslo tingrett i oktober 2014 å igangsette saken. Hovedforhandling er berammet i fem uker fra 21.
september 2015.
I stansingsperioden har partene avtalen en rente som skal svare til bankens fundingkostnader. Fra 16.
september 2009 til 31. desember 2011 var renten 3 mnd. NIBOR med tillegg av 25 basispunkter, og fra 1.
januar 2012 fram til 21. juli 2015 er renten 3 mnd. NIBOR med tillegg av 40 basispunkter.
Stansingsavtalen har gitt kommunene den nødvendige tid til å foreta de pålagte avsetninger til å dekke
DNBs krav.
Parallelt med saksforberedelsen for Oslo tingrett det vært samtaler mellom partene om mulige minnelige
løsninger. DNB har fremmet et forlikstilbud som samlet for de syv berørte kommuner utgjør et beløp på
650 millioner kroner inkl. renter frem til 1. juli 2015. For Rana kommune er tilbudet kr 182 679 654,- kr
som fullt og endelig oppgjør.
Forslaget til forlik gjennomgås nedenfor.
Forslag til forlik
DNBs krav mot Rana kommune er pr 1. juli 2015 beregnet til kr 291 820 533,55. DNBs forlikstilbud er kr
182 679 654,-. Forlikstilbudet utgjør 62,6 prosent av kravet, og innebærer en differanse på
kr109 140 879,55.
DNBs samlede krav mot de syv kommunene utgjør 1,038 mrd. kr. Forlikstilbudet på 650 mill. kr
innebærer en reduksjon på 388 mill. kr av DNBs samlede krav.
Rådmannens vurdering
Et hvert søksmål innebærer risiko for tap. DNB søksmål reiser flere uavklarte rettslige spørsmål og må
antas å bli behandlet i flere rettsinstanser. DNBs krav er både samlet og mot den enkelte kommune
betydelig.
Rådmannen vil anbefale kommunestyret å akseptere forlikstilbudet. Forliket innebærer en betydelig
reduksjon av bankens krav og vil ved kommunestyrets godkjenning sette endelig sluttstrek for saken mot
DNB.
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Med de stansingsavtaler som er inngått har kommunen fått tid til å foreta de pålagte avsetninger. Forliket
innebærer at kommunen vil få tilbakeført kr 109 140 879,55 av de avsatte midlene.
Ved forlik med DnB vil kommunene fortsatt ha sine krav i behold overfor ACE (Terras
profesjonsansvarsforsikring), AIG (Terras styreansvarsforsikring) og konkursboet. Rettssaken mot ACE
er berammet til 12. januar 2016 i Borgarting lagmannsrett. Det er satt av fire uker til saken. Fremdriften i
de øvrige sakene er ikke endelig avklart.
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Arkiv:

200

Arkivsaksnr:

2014/345-6

Saksbehandler: Ole Petter Rundhaug

Eierskapsstrategi overfor Helgeland Kraft AS - oppnevning av
eierskapsgruppe
Utvalg
Formannskapet

Utvalgssak
48/15

Møtedato
02.06.2015

Formannskapet

53/15

15.06.2015

Kommunestyret

15.06.2015

Rådmannens innstilling
1. Kommunestyret ber om at det utarbeides en eierstrategi som alle eierne i Helgeland Kraft
AS kan slutte seg til. Første utkast til strategi utarbeides av en gruppe bestående av
rådmennene i de fire største eierkommunene Brønnøy, Alstahaug, Vefsn og Rana.
2. Endelig vedtatt felles eierstrategi skal være klar til behandling i første kommunestyremøte
i 2016.

Saksprotokoll - Formannskapet - 02.06.2015 - sak 48/15
Behandling:
Forslag fra Kai Henriksen:
Saksbehandlingen utsettes til neste formannskapsmøte..
Votering:
Et ble stemt over forslaget fra Kai Henriksen (H). Enstemmig vedtatt (13-0).
Vedtak:
Saksbehandlingen utsettes til neste formannskapsmøte.

Saksopplysninger
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Bakgrunn
Indre Helgeland kommunerevisjon utført i 2008 en selskapskontroll i Helgeland Kraft AS og
kom med følgende anbefaling til eierkommunene:
Kommunen bør vurdere å utarbeide en skriftlig eierstrategi i form av en eierskapsmelding. Dette er ikke noe lovkrav,
men vil være et nyttig dokument for både administrasjonen og politikere for å synliggjøre kommunens eierinteresser
i selskaper.

Både Vefsn kommune og Rana kommune har i ettertid utarbeidet eierskapsmeldinger:
Kommunestyret i Vefsn fattet i sak 15/2013, Eierskapsmelding Vefsn kommune følgende vedtak:
1. Kommunestyret vedtar prinsippene for godt kommunalt eierskap slik de fremgår av meldingens kapittel 4.
2. Det skal i ved neste rullering av eierskapsmeldingen være utarbeidet formåls- og eierstrategier tilknyttet de
enkelte selskaper.
3. Kommunestyret ber om at det i økonomireglementet innarbeides rutiner for at innkallinger til
generalforsamlinger/ årsmøter fremmes som saker til formannskapet.
4. Redegjørelsen for kommunens eierskap tas til etterretning.

Kommunestyret i Rana fattet i sak 42/14, Eierskapsstrategi Rana Utviklingsselskap AS følgende
vedtak:
«Eierskapsmelding II forutsettes lagt fram for kommunestyret årlig, neste gang 1.kvartal 2015. Her vil kommunens
eierskapsstrategier i Helgeland Kraft AS og Mo i Rana Havn KF ha hovedfokus».

Videre har også saken vært behandlet i drøftinger i Indre Helgeland regionråd 27.-28.november
2014:
Med bakgrunn i k.sak 42/2014 ble temaet tatt opp i rådmannsmøtet 27.11 i Indre Helgeland regionråd hvor også
Vefsn kommune deltok – dvs. at 6 av de 14 eierkommunene var til stede.
Rådmennene konkluderte slik:
- Det vurderes som viktig at eierkommunene nå prioriterer arbeidet med felles eierstrategier overfor Helgeland
Kraft AS.
- Rana og Vefsn kommune bes om å informere øvrige eiere og selskapet om initiativet og i samarbeid med
Brønnøy og Alstahaug fremme forslag til organisering og framdrift for den videre prosess. Følgende forhold
bør konkretiseres:
• Forslag til mandat og sammensetning av eierskapsgruppe – viktig med god koordinering i forhold til øvrige
eierkommuner.
• Prosess for å sikre forankring av arbeidet i de styrende organ i selskapet og involvering av
administrasjonen.
• Framdriftsplan med milepæler.
Vedtak i Indre Helgeland regionråd 28.november 2014:
- Indre Helgeland regionråd ser positivt på initiativet som er tatt blant eierkommunene i Helgeland Kraft AS
og mener det er viktig at det utvikles eierstrategier overfor selskapet.

På bakgrunn av de ovennevnte behandlinger ble det 17. februar 2015 avholdt et møte mellom
kommunene Brønnøy, Alstahaug, Vefsn og Rana som konkluderte med:
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•
•
•

Kommunene er positive til initiativet som er tatt blant eierkommunene i Helgeland Kraft AS og mener det er
viktig at det utvikles felles eierstrategier overfor selskapet.
Vefsn og Rana kommune følger opp saken på vegne av eierkommunene i møte med administrativ ledelse i
Helgeland Kraft AS ved første anledning og holder øvrige eierkommuner løpende orientert.
Møtedeltakerne ønsker kopi av svarbrevet som rådmannen i Rana sender til kontrollutvalget i Rana i
anledning K.sak 42/2008.

Det har også vært et møte med ledelsen i Helgeland Kraft AS 13.april 2015 hvor saken var tema:
Fra Helgeland Kraft AS møtte styreleder Tom Eilertsen og adm. dir. Ove Brattbakk, fra Vefsn kommune møtte
rådmann Magne Pettersen og økonomisjef Asle Gammelli og fra Rana kommune møtte rådmann Robert Pettersen og
ass. rådmann Ole Petter Rundhaug.
Konklusjoner fra møtet:
-

Selskapet ser positivt på at eierne ønsker å engasjere seg sterkere i den strategiske utviklingen av selskapet.
Arbeidet med eierstrategier bør samkjøres med den forestående prosess rundt konsernorganisering av
Helgeland Kraft AS. Det betyr vedtak i kommunestyrene i løpet av 1.kvartal 2016.
Generalforsamlingen i Helgeland Kraft AS 30.april 2015 orienteres om eierkommunenes initiativ.
Eierkommunene orienteres om status i prosessen og inviteres i neste omgang via forslag til felles
saksframlegg til å ta stilling til hvordan arbeidet med felles eierstrategier skal organiseres.
Eierskapsgruppe bestående av de største eierkommunene Brønnøy, Alstahaug, Vefsn og Rana bør
koordinere prosessen.
Aktuelt med nytt møte i løpet av høsten der utkast til strategier drøftes og hvor de 4 kommunene deltar.

Saken har også vært presentert på generalforsamlingen i Helgeland Kraft AS 30. april 2015.
Vurdering og konklusjon.
Som det er redegjort for over har denne saken versert i flere organer siden den ble tatt opp som
anbefaling av Indre Helgeland kommunerevisjon i 2008 og etter rådmannens vurdering bør en nå
starte et arbeid for å få vedtatt en eierskapsstrategi for Helgeland Kraft AS som alle
eierkommunene stiller seg bak.
Helgeland Kraft AS er et stort selskap som representerer store verdier for eierkommunene og
som har gitt god avkastning for eierne over mange år. Eierne forventer at verdiskapingen i
selskapet også skal være god i framtida og i den forbindelse er det viktig at selskapet har tydelige
og aktive eiere som har en felles oppfatning av hvordan selskapets verdier skal forvaltes og
utvikles.
Denne saken dreier seg om organiseringen av arbeidet med en felles eierstrategi og det legges
ikke opp til at det i denne omgang gis spesielle føringer for arbeidet utover at det skal munne ut i
et forslag som kan fremmes for alle kommunestyrene i eierkommunene. Helgeland Kraft AS eies
i dag av i alt 14 kommuner på Helgeland og det blir etter rådmannens syn en for stor
arbeidsgruppe dersom alle skal delta. Forslaget er derfor at arbeidsgruppen bør bestå av
rådmennene fra de fire største eierkommunene Brønnøy, Alstahaug, Vefsn og Rana. Det er
imidlertid viktig at de øvrige eierne trekkes inn i arbeidet underveis og arbeidsgruppen må derfor
involvere de øvrige kommunene i arbeidet på en egnet måte.
Side 3 av 4
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Helgeland Kraft AS skal i 2016 gjennomføre en større endring i selskapets organisering og har
signalisert at det er viktig at kommunene har på plass en eierstrategi før dette arbeidet er sluttført.
På den bakgrunn bør arbeidet med en felle strategi starte så fort som mulig slik at man kan ha
vedtak på plass i eierkommunene i starten av 2016.
Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til forslaget om en felles eierstrategi for
Helgeland Kraft AS og at den utarbeides som beskrevet med henblikk på endelig vedtak i alle
eierkommunene i første kommunestyre i 2016.
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