
INNKALLING TIL MØTE 

Utval: KIKS - Styret 
Møtestad: Evje og Hornnes kommunehus - kommunestyresalen 
Dato: 17.10.2022 
Tid: 12:00 

Forfall meldast til administrasjonen på e-post til: post@konsesjonskraft.no som syter for 
innkalling av vara.  

Innkalling er sendt til: 
Namn Funksjon Representerer 
Bjørn Ropstad MEDL AFK 
Gro Bråten NESTL AFK 
Nils Olav Larsen MEDL VEKOM 
Inger Lise Lund Stulien MEDL ÅSEKO 
Bjørn Gunnar Baas MEDL ÅMKOM 
Jon Rolf Næss LEDER BYKKOM 
Torunn Ostad MEDL AFK 

Jon Rolf Næss Lena Kleven Flateland 
Styreleiar  Konst. dagleg leiar 
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Saksmappenr:2021/3 -7 
Arkiv:  
Sakshandsamar: Lena Kleven Flateland 
  
 

Saksframlegg 

Konsesjonskraft IKS 
 

  
Saksnummer Utval Møtedato 

50/22 KIKS - Styret 17.10.2022 
 
 
Ekstrautbetaling Froland kommune 2022 
 
 
Dagleg leiar tilrår: 
 
 
Froland kommune vert innvilga kr. 10 000 000 i ekstrautbetaling i 2022. 
 
 
Saksutgreiing: 
 
1. Bakgrunn for saka 
Froland kommune sendte den 9. august 2022 ein førespurnad til Konsesjonskraft IKS om  kr. 
10 000 000 i ekstrautbetaling i 2022.  

 
2. Saksopplysningar 
Froland kommune er registrert i ROBEK. Kommunar i registeret er underlagt tung 
administrasjon og er i ein ekstraordinær situasjon. Froland jobbar aktivt om å komme seg ut 
av registeret og søkjer derfor KIKS om ekstrautbetaling i 2022. Det er vurdert frå kommunen 
at beløpet er tilstrekkelig for at Froland oppnår god økonomisk balanse. Utbetalinga kjem i 
tillegg til vedteke utbetalingsprognose på kr. 10 820 000. Total utbetaling for Froland 
kommune i 2022 vil bli kr. 20 820 000. 

 
3. Vurdering 
 
Konsesjonskraft IKS skal gi deltakarane forutsigbare og jamne inntekter. I ein periode med 
kraftig auke i prisane slik vi har sett i 2021-2022, vil KIKS byggje reservekapital for å gi 
jamne inntekter i åra som kjem. Når ein deltakar som Froland kjem i den ekstraordinære 
situasjonen med å vere på ROBEK, vil det vere meir hensiktsmessig for deltakaren at KIKS 
gjer ein ny vurdering og avviker frå prinsippet om jamne utbetalingar. Froland har nok 
reservekapital i KIKS til at utbetalinga i 2022 kan aukast med kr 10 000 000 til kr 20 820 000 
totalt for året. Vidare vil då utbetalingane for åra 2023-2025 justerast noko ned og Froland vil 
ha mindre reservekapital til å handtere svingningar i marknaden for desse åra. 
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Valle, den  09.08.2022 
 
Lena Kleven Flateland 
Konst. dagleg leiar 
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Fra: Glenn Qvam Håkonsen (glenn.hakonsen@konsesjonskraft.no)
Sendt: 09.08.2022 11:38:10
Til: Lena Kleven Flateland; Sveinung Skjevrak
Kopi: 

Emne: VS: Ekstrautbetaling Froland kommune
Vedlegg: 
t.o. 
 
Denne som grunnlag for å lage sak om ekstrautbetaling på kr 10 mill til Froland kommune for 2022.  
 

Fra: Jørgensen, Liv Ingjerd <Liv.Ingjerd.Jorgensen@froland.kommune.no> 
Sendt: tirsdag 9. august 2022 11:37
Til: Glenn Qvam Håkonsen <glenn.hakonsen@konsesjonskraft.no>
Kopi: Longum, Bo Andre <Bo.Andre.Longum@froland.kommune.no>; Noraberg, Bård Gunnar 
<Bard.Gunnar.Noraberg@froland.kommune.no>
Emne: Ekstrautbetaling Froland kommune
 

Hei Glenn,
 
Viser til dialog rundt forventet utbetalingsprognoser. 
 
Froland kommune er som kjent på Robek-listen, og jobber aktivt for å komme ut av denne så raskt for 
mulig. For Froland kommune vil det derfor være ønskelig å motta ekstrautbetaling på kr 10 mill nå i 
2022.
 
Med vennlig hilsen 
Liv Ingjerd Jørgensen
Konstituert Kommunedirektør/Organisasjonssjef
 
Mobil:  911 17 867
Liv.Ingjerd.jorgensen@froland.kommune.no
www.froland.kommune.no
 

 

You don't often get email from liv.ingjerd.jorgensen@froland.kommune.no. Learn why this is important
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Notat
Til: Konsesjonskraft IKS v/dagleg leiar
Fra: Mari Kjellevold Brygfjeld
Dato: 6. oktober 2022
Klient: Konsesjonskraft IKS
Sak: 4031 - Revisjon av selskapsavtale

Ansvarlig advokat: Mari Kjellevold Brygfjeld

REVISJON AV SELSKAPSAVTALEN

1. Hva saken gjelder

I avtale mellom Sirdal kommune, Kvinesdal kommune og tidligere Vest-Agder fylkeskommune (nå Agder 
fylkeskommune) og Konsesjonskraftfondet for Aust-Agder/Konsesjonskraft IKS (KIKS) ble partene enige 
om at leveranse av konsesjonskraft til Eramet i henhold til allerede inngåtte avtaler, ikke skulle disponeres 
av KIKS i avtalenes løpetid. Dette gjaldt:

- 65 GWh per år fra Kvinesdal kommune i perioden 1.7.2014-31.12.2022.
- 72 GWh per år fra Sirdal kommune i perioden 1.7.2014-30.6.2024
- 93 GWh per år fra Agder fylkeskommune i perioden 1.7.2014-30.6.2024

Det ble videre avtalt at disse konsesjonskraftvolumene skulle disponeres av KIKS etter at avtalene var 
utløpt. Det innebærer at Kvinesdal kommune fra 1. januar 2023 øker sitt volum med 65 GWh per år i KIKS, 
mens Sirdal kommune og Agder fylkeskommune fra 1. juli 2024 øker sitt volum med hhv. 72 og 93 GWh 
per år. 

I selskapsavtalen for KIKS § 11 fremkommer deltakernes eierandel i selskapet. Eierandelen tilsvarer den 
enkelte deltakers forholdsmessige andel av den totale konsesjonskraftmengde som KIKS disponerer. I 
bestemmelsens tredje avsnitt er det fastsatt regler for når selskapets eier- og ansvarsdel skal endres som 
følge av endringer i deltakerens konsesjonskraftmengde. Etter denne bestemmelsen må endringen utgjøre 
minst 10 prosent av opprinnelig eierandelen. I tillegg må endringen utgjøre minst to prosentpoeng. 

Endringene i Kvinesdals, Sirdals og Agders konsesjonskraftmengde oppfyller vilkårene i § 11 tredje avsnitt, 
slik at selskapsavtalen skal endres. I tillegg er det i selskapsavtalen § 17 andre avsnitt fastsatt at det er 
«deltakarane sin intensjon å reforhandle avtalen innan 1.7.2024». 

Spørsmålet som styret må ta stilling til, er om man må gjennomføre disse endringene hver for seg, 
henholdsvis per 1. januar 2023 og 1. juli 2024, og eventuelt med tillegg av en ytterligere reforhandling i 
henhold til § 17, eller om man skal samordne endringene i én revisjon. 

En utsettelse/samordning av endringene vil ikke få konsekvenser for partenes rettigheter i selskapet, det 
vil si den enkelte deltakers innflytelse på selskapet eller deltakernes andel av selskapets midler til utdeling. 
På den andre siden vil deltakernes økonomiske ansvar for selskapets forpliktelser ikke samsvare med 
konsesjonskraftmengden i selskapet og dermed rettighetene i selskapet frem til avtalen blir endret. Styret 
må beslutte om deltakernes økonomiske ansvar skal få avgjørende betydning for når selskapsavtalen skal 
endres. Dersom styret ønsker en samordning og dermed utsette endringen i 2023, bør dette avklares med 
deltakerne ved representantskapet og med de deltakerne som i første rekke blir berørt. 
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2. Endringer i eierandel som følge av endret konsesjonskraftvolum

KIKS har gjennomført beregninger som viser hvordan eierandelene vil endres i løpet av de tre neste årene. 
Beregningen følger vedlagt dette notatet, og et sammendrag av tabellen som viser endringene for 
Kvinesdal, Sirdal og Agder fylkeskommune er inntatt her:

Som det fremgår av tabellen, vil Kvinesdal kommune i 2023 få en endring i konsesjonskraftvolumet som 
utløser endringsbestemmelsen i selskapsavtalen § 11 tredje avsnitt. Videre er det en endring i Sirdal 
kommunes volum som følge av økning i alminnelig forbruk, men denne endringen er under to prosentpoeng 
og oppfyller derfor ikke vilkårene i § 11 tredje ledd.1 Heller ikke reduksjonen i Agder fylkeskommunes volum 
oppfyller vilkårene i 2023.

Den 1. juli 2024 får Sirdal kommune og Agder fylkeskommune en økning i konsesjonskraftvolum i KIKS 
som følge av at kommunens og fylkeskommunens avtale med Eramet da er utløpt. Det er kun endringen 
for Sirdal kommune som oppfyller vilkårene for en endring etter § 11 tredje avsnitt. Som følge av at Sirdal 
og Agder får inn en større konsesjonskraftmengde, skjer det også en endring i Kvinesdal kommunes 
forholdsmessige eierandel uten at kommunens egen konsesjonskraftmengde endres fra 2023 til 2024. 
Dersom selskapsavtalen endres i 2023, vil endringen for Kvinesdal isolert sett ikke medføre en endring av 
selskapsavtalen. Dersom man avventer en endring av selskapsavtalen i 2023, vil også Kvinesdals endring 
av eierandel fra 2020 til 2024 oppfylle vilkårene i § 11 tredje avsnitt. 

Som nevnt innledningsvis er det i selskapsavtalen også fastsatt at deltakerne har som intensjon å 
reforhandle selskapsavtalen innen 1. juli 2024. Begrunnelsen for denne revisjonsbestemmelsen synes å 
være at deltakerne skal inngå i forhandlinger om en forlengelse av selskapsavtalen ut over 2029 i god tid 
før selskapsavtalen utløper. Denne reforhandlingsbestemmelsen åpner i prinsippet for en full revisjon av 
selskapsavtalen, i motsetning til endringsbestemmelsen i § 11 som etter min forståelse kun åpner for 
endring av eierandelene i selskapet.

3. Nærmere om endringsbestemmelsen i selskapsavtalen § 11 tredje avsnitt 
og konsekvenser av å avvente en endring av avtalen.

Deltakernes eierandel er nedfelt i selskapsavtalen § 11 første avsnitt. Eierandelen tilsvarer som nevnt den 
enkelte deltakers andel av konsesjonskraften som KIKS disponerer. I andre avsnitt er det fastsatt at 
ansvarsdelen er lik eierandelen. Ansvaret er etter lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper 
(IKS-loven) § 3 delt og ubegrenset. Det innebærer at hver deltaker har et ubegrenset ansvar for sin andel 
av selskapets forpliktelser. Jeg kommer tilbake til betydningen av dette nedenfor. 

I selskapsavtalen § 11 tredje avsnitt er det fastsatt følgende:

1 Sirdal kommunes økning i konsesjonskraftvolum kom inn allerede i 2021. Vilkårene i § 11 tredje ledd var heller ikke oppfylt den 
gang. 

 Eigarandel 2020 Årleg volum frå 1.januar 2023 Årleg volum frå 1.juli 2024

 
Volum i 
GWh Andel i % 

Volum i 
GWh Andel i % 

%-vis 
endring av 
eierandel 
jmf 2020 

Endring 
prosent-
poeng

Volum i 
GWh Andel i % 

%-vis 
endring av 
eierandel 
jmf 2020 

Endring 
prosent-
poeng

KIKS 884,147 100,00 %
               

954,43 100,00 % 0,00 % 0,00 1 118,26 100,00 % 0,00 % 0,00

Agder FK 497,31 56,25 %
               

483,75 50,68 % -9,89 % -5,56 566,40 50,65 % -9,95 % -5,60

Kvinesdal 31,97 3,62 %
                 

98,12 10,28 % 184,32 % 6,66 98,12 8,77 % 142,67 % 5,16

Sirdal 19,29 2,18 %
                 

28,97 3,03 % 39,09 % 0,85 110,15 9,85 % 351,43 % 7,67
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«Dersom det oppstår endring for ein eller fleire deltakarar på minst 10 % av opphavleg eigardel og 
denne endringa utgjer minst 2 prosentpoeng, skal styret ta initiativ til å få endre selskapsavtalen 
gjennom ny hansaming hos deltakarane.»

Som det fremgår av ordlyden innebærer bestemmelsen intet krav om at selskapsavtalen skal endres fra 
det tidspunktet det skjer endringer i konsesjonskraftmengden. Det er likevel et krav om at styret skal ta 
initiativ til å igangsette endringsprosessen. Spørsmålet i det følgende er derfor om styret kan anmode 
deltakerne om å samordne endringene av avtalen til 1. juli 2024 når begge Eramet-avtalene er utløpt og 
KIKS har overtatt disponeringen av denne konsesjonskraften. Det ligger da også til rette for å samordne 
endringen med reforhandlingen som skal skje på samme tid. Fordelen ved en samordning er at man unngår 
flere endringer/revisjoner av avtalen i løpet av få år. 

For å avgjøre om styret bør beslutte en slik samordning, så må et redegjøres for konsekvensene av å 
avvente endringen av eierandelen i 2023. En slik utsatt endring vil i første rekke få betydning for Kvinesdal 
kommune som i en periode på halvannet år, vil ha en mindre eierandel i KIKS enn det konsesjonskraft-
mengden vil tilsi. Videre vil Agder fylkeskommune en større eierandel sammenlignet med sin andel av 
konsesjonskraften i KIKS. Det vil også være mindre endringer i de øvrige deltakernes andeler, jf. vedlagt 
tabell. 

Som det følger av redegjørelsen nedenfor, så vil manglende endringer medføre få konsekvenser for 
deltakerne:

For det første har eierandelene i KIKS ingen betydning for deltakernes innflytelse i selskapet. 
Konsesjonskraft IKS er et interkommunalt selskap, hvor representantskapet er selskapets øverste organ. 
Deltakerne i selskapet utøver sin myndighet over selskapet gjennom representantskapet, jf. IKS-loven § 7. 
Det samme følger av selskapsavtalen § 5 hvor det også er fastsatt at representantskapet består av 21 
representanter hvor hver kommune har én representant og fylkeskommunen har to. Representantenes 
stemmeretter i selskapet fraviker reglene i IKS-loven § 9 og er i stedet basert på den enkelte deltakers 
konsesjonskraftmengde. Dette følger av selskapsavtalen § 5 tredje avsnitt:

«Representantane i har fylgjande stemmefordeling: 1 GWh konsesjonskraft rekna etter 
alminnelege avrundingsreglar svarer til 1 stemme, men likevel slik at alle deltakarane har minst 1 
stemme. Stemmene blir berekna etter volumtala per 1. januar kvart år. Representantane frå 
fylkeskommunen stemmer i fellesskap for det tal på stemmer fylkeskommunen har.» 

Det er altså endringen i konsesjonskraftmengden per 1. januar hvert år som avgjør stemmefordelingen, og 
ikke eierandelen. Virkningen av endret konsesjonskraftmengde for Kvinesdal og Sirdal kommune, samt for 
Agder fylkeskommune, vil få betydning for stemmefordelingen selv om selskapsavtalen står uendret. 

For det andre har eierandelen heller ikke betydning for fordelingen av midler til utdeling fra selskapet. Også 
utdelingen er basert på hver enkelt deltakers andel av konsesjonskraften som KIKS forvalter, jf. 
selskapsavtalen § 13: 

«Dei midlane som vert tilførde Konsesjonskraft IKS, skal fordelast i samsvar med denne 
paragrafen: 

- For dei kommunane som har konsesjonskraft ut over forbruk til alminnelig forsyning gjeld:
o Kommunen prioriterer den rimelegaste krafta innanfor det som til kvar tid er forbruket 

til alminneleg forsyning. 
o Overskytande kraft utover forbruket til alminneleg forsyning fordelast fylgjande:

 Fylkeskommunen 90%.
 Kommunen 10%.

- Bygland kommune skal tildelast inntekter tilsvarande alminneleg forsyning tillagt inntil 10 
GWh.» 

Det vil si at det ikke er nødvendig å endre selskapsavtalen allerede fra 1. januar 2023 for å sikre at alle 
deltakerne får sin rettmessige andel av utdelte midler fra selskapet. 
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På den andre siden vil en manglende endring medføre at den enkelte deltakers ansvarsdel ikke er i samsvar 
med de rettighetene deltakeren har i selskapet. Dette kan være problematisk dersom KIKS ikke klarer å 
møte sine økonomiske forpliktelser. Sjansene for at det skal skje er liten, men konsekvensene kan være 
store.

Etter selskapsavtalen § 11 andre avsnitt er deltakernes ansvarsdel lik eierandelen. Det innebærer at den 
enkelte deltaker hefter ubegrenset for sin prosentvise andel av selskapets forpliktelser, jf. også IKS-loven 
§ 3. Som følge av denne ansvarsbestemmelsen, kan en kreditor som ikke får innfridd sitt krav fra selskapet, 
kun kreve hver enkelt deltaker for sin prosentvise andel av forpliktelsen. Deltakerne er altså ikke solidarisk 
ansvarlig for kravet og kreditoren må rette krav mot alle deltakerne for å få dekket hele sitt utestående. 
Deltakerne kan igjen kreve sitt utlegg refundert av selskapet, jf. IKS-loven § 3 tredje avsnitt.

KIKS er et solid selskap med god finansiell stilling og likviditet, og det antas at selskapet har økonomisk 
kapasitet til å dekke sine forpliktelser også i mer ekstraordinære situasjoner. Det kan imidlertid ikke 
utelukkes at deltakernes ansvar kan bli aktualisert – for eksempel hvis det skulle oppstå en fullstendig stans 
av konsesjonskraftleveransene over lengre tid som følge av force majeure. I en slik situasjon, hvor allerede 
inngåtte sikringskontrakter må gjøres opp kontant, vil det kunne bli utfordrende for KIKS å møte sine 
forpliktelser. Det kan igjen medføre at deltakerne holdes ansvarlige.

En manglende endring av selskapsavtalen i perioden 1. januar 2023 til 1. juli 2024 vil dermed kunne føre 
til at Kvinesdal kommunes ansvar for KIKS forpliktelser vil være mindre enn det kommunens 
konsesjonskraftandel i KIKS skulle tilsi. Dette vil i første rekke gå ut over Agder fylkeskommune som i 
samme periode vil ha en større ansvarsdel enn sin andel konsesjonskraft i selskapet, men også de andre 
deltakerne vil bære en liten andel av Kvinesdals egentlige ansvar. Som nevnt er risikoen for at deltakerne 
må ta ansvar for KIKS sine forpliktelser liten, men de økonomiske konsekvensene dersom det skjer er 
likevel store. 

4. Videre prosess

Det må overlates til styret å ta beslutningen om det skal tas initiativ til å endre selskapsavtalen fra 1. januar 
2023 eller om endringen skal utsettes og samordnes med endringen i eierandelene som kommer 1. juli 
2024 og eventuelt en reforhandling av selskapsavtalen.

Dersom styret ønsker å avvente og samordne endrings- og reforhandlingsprosessene, bør det avklares 
med deltakerne i selskapet, for eksempel gjennom representantskapet. Det bør særlig innhentes aksept 
fra Kvinesdal kommune og Agder fylkeskommune som bærer de største konsekvensene av å avvente en 
endring. 

Vennlig hilsen
Dæhlin Sand Advokatfirma AS

Mari Kjellevold Brygfjeld
Advokat
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