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Grunnleggende premiss

«Fylkesrådmannen vil understreke at det fullt og heilt er 
opp til fylkestinget å avgjere kor stor del av eigarskapen 
som eventuelt skal bli med over i Vestland 
fylkeskommune og forvaltast i Sogn og Fjordane 
utviklingsfond og kor stor del av eigarskapen som skal 
overførast til kommunane.» (Saksframlegget side 7)
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FT sak 49/16 

«1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen arbeide vidare 
med å sikre at dei verdiar som ligg i den 
fylkeskommunale eigarskapen i SFE-konsernet kan bli 
verande i Sogn og Fjordane. Fylkesrådmannen skal 
løpande konsultere og orientere fylkesutvalet i saka.»
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INTENSJONSPLANEN
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Intensjonsplanens punkt 7

«Disponibel formue mv. frå dei to fylkeskommunane skal frå 
01.01.2020 disponerast av det nye regiontinget til beste for 
innbyggjarar, samfunn og næringsliv i heile den nye 
Vestlandsregionen.

Då Sogn og Fjordane fylkeskommune har relativt høge netto 
formuesverdiar og høge lokale inntekter, blir fylket gitt høve 
til å la desse verdiane bli haldne utanfor regionetableringa i 
2020. Dersom fylkeskommunen vel å gjere dette, vil fylket 
kunne leggje nemnde verdiar i eigne fond ....

I så fall kan heile beløpet frå salet av Fjord1 AS………… og det 
fylkeskommunen eventuelt måtte ha av bokførte aksjeverdiar 
i SFE AS/SF Holding AS ved regionetableringa i 2020 (356 
mill.kr pr. 31.12.16) fondsplasserast.»

5



Historikk
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FT sak 33/05

«1. Selskapet Sogn og Fjordane Holding AS vert skipa 
med fylkeskommunen som eineeigar. 
… 
3. Fylkeskommunen sine aksjar i Sogn og Fjordane 
Energi AS vert overførde til Sogn og Fjordane Holding 
AS så snart selskapet er skipa. Som vederlag for dette 
utferdar selskapet aksjar til fylkeskommunen. 
4. Fylkestinget vil i seinare sak kome attende til korleis 
aksjane i Sogn og Fjordane Holding AS skal disponerast. 
Utgangspunktet er at dei skal kome innbyggjarane i 
fylket til gode på best mogeleg måte.»
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FT sak 49/16 

«1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen arbeide vidare med å 
sikre at dei verdiar som ligg i den fylkeskommunale 
eigarskapen i SFE-konsernet kan bli verande i Sogn og 
Fjordane. Fylkesrådmannen skal løpande konsultere og 
orientere fylkesutvalet i saka.
2. Fylkestinget gjev fylkesrådmannen fullmakt til å overføre 
aksjane i SFE AS til Sogn og Fjordane Holding AS.
3. Fylkestinget er innforstått med at det i ei samtidig 
budsjettsak (budsjett 2017) er sett av midlar til å engasjere 
eksterne rådgjevarar i det vidare arbeidet med denne saka.»
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Oppfølging av FT sak 49/16

• I januar 2017 inngikk fylkesrådmannen etter 
konkurranse avtale med Advokatfirmaet Lund & Co 
DA

• I april 2017 overførte fylkesrådmannen 
fylkeskommunens aksjer i SFE til SF Holding 

• Fylkesrådmannen har utredet ulike alternativer for å 
sikre at verdien av det fylkeskommunale kan bli 
liggende i Sogn og Fjordane

• En grunnleggende utfordring har vært BKKs holdning 
til forkjøpsretten
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Bestemmelser om forkjøpsrett til aksjene i SFE

«§ 8 Overdraging av aksjar
Selskapet sitt styre skal godkjenne overdraging av 
aksjar. Samtykke kan berre nektast når det ligg føre 
sakleg grunn. Ved overdraging av aksjar har dei øvrige 
aksjonærane forkjøpsrett.» (vedtektene) 

«4.2 Aksjonærane sin forkjøpsrett 
Aksjonærane har rett til å overta ein aksje som skal 
avhendast eller for øvrig skifte eigar, samt ha rett til å 
overta aksje som har skifta eigar.» (aksjonæravtalen)
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Hvordan løse forkjøpsretten?
Ikke et mål i seg selv, men viktig for å sikre at «verdien av 

eierskapet» kan bli værende i Sogn og Fjordane
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Ulike alternativer

• Etablering av eit nytt felles produksjonsselskap på 
Vestlandet – «Vestlandskraft DA»

• Forhandlinger med BKK om kjøp av BKKs aksjer i SFE 
• Modeller for å overføre aksjer til kommunene utan å 

utløse forkjøpsrett 
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Alternativet: Et felles produksjonsselskap 
på Vestlandet
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Framtidig eierstruktur i SFE-konsernet og 
«Vestlandskraft DA»
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Vestlandskraft
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Vestlandskraft
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Alternativet: Kjøp av BKKs aksjer i SFE
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Fylkesutvalgets vedtak 12. februar 2018

«Som ledd i oppfølginga av fylkestinget sitt vedtak i sak 
49/16 om å arbeide for å sikre at verdiane som ligg i den 
fylkeskommunale eigarskapen i SFE AS blir verande i dagens 
Sogn og Fjordane, gjer fylkesutvalet slikt vedtak: 
1. ……………..
2. Fylkesutvalet ber samstundes fylkesrådmannen forhandle 
nærmare med BKK AS med sikte på at selskapet skal gå heilt 
ut av Sogn og Fjordane Energi AS.» 

• Forhandlinger pågår
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Alternativet: Kommunemodeller som ikke 
utløser forkjøpsrett

• Fylkesrådmannen har i samråd med fylkesutvalget
utredet modeller som ikke utløser forkjøpsrett

• Dersom fylkeskommunen beholder kontrollerende
innflytelse i SF Holding – flertall på 
generalforsamlingen – følger det av aksjelovens
regler at forkjøpsrett ikke utløses

• Kontrollerende innflytelse kan sikres ved 
bestemmelser om gradert stemmerett for 
aksjeklasser i vedtektene
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Overføring uten å utløse forkjøpsrett

• BKK har hevdet at overføring av aksjer i SF Holding 
utløser forkjøpsrett til SFE-aksjene selv om 
fylkeskommunen beholder bestemmende innflytelse

• Fylkesutvalget besluttet 12. februar 2018 å ta ut 
søksmål mot BKK
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Søksmålet om forkjøpsretten

• BKK påsto at søksmålet måtte avvises fordi saken 
gjelder hypotetiske spørsmål, fordi saken ikke gjelder 
fylkeskommunens rettigheter og plikter og fordi 
virkningene av dommen vil være uklare

• BKK påstår at forkjøpsrett følger av vedtekter og 
aksjonæravtalen og at fylkeskommunens 
overdragelse vil være en «rettsstridig omgåelse» av 
forkjøpsretten

• Fylkeskommunen har bestridt dette, har krevd dom 
for at en overdragelse er i samsvar med aksjelovens 
regler om at forkjøpsrett ikke utløses
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Dom om forkjøpsretten
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Sogn og Fjordane tingretts dom 12. oktober 2018
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Sogn og Fjordane tingretts dom 12. oktober 2018
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Sogn og Fjordane tingretts dom 12. oktober 2018

• BKK anket tingrettens dom 9. november 2018 til 
Gulating lagmannsrett

• Fylkeskommunen innga anketilsvar 23. november 
2018

• Saken oversendt til Gulating lagmannsrett 27. 
november 2018

• Usikkert når det vil foreligge rettskraftig dom, men 
dom fra lagmannsretten bør foreligge 1. halvår 2019
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Framtidig eierskap - grunnleggende valg
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Fylkesrådmannens saksframlegg

«Fylkeskommunen står overfor eit grunnleggjande val: 
1) Vestland fylkeskommune overtek eigarskapen til SFH-
aksjane, men verdiane vert forsøkt sikra gjennom 
fondsvedtekter. 
2) Sogn og Fjordane fylkeskommune overfører aksjane i 
SFH heilt eller delvis til kommunane i Sogn og 
Fjordane.» (Saksframlegget side 5)
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Valg av fremtidig eierskap – to hovedmodeller
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FONDSVEDTEKTER - INTENSJONSPLANEN
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Intensjonsplanens punkt 7

«Fellesnemnda får i oppgåve å bli samde om 
vedtekter for fondet. Regiontinget vil delegere 
forvaltninga av fondet til eit fondsstyre, valt av og 
blant regiontingets medlemmer. I fondsstyre skal 
representantar frå Sogn og Fjordane ha fleirtal».
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Utkast til fondsvedtekter

• Fylkesutvalget i Sogn og Fjordane har utarbeidet 
utkast til fondsvedtekter

• Fylkesordførers oversendelse til fellesnemndas 
arbeidsutvalg 12. september 2018:
«Eg vonar arbeidsutvalet og etterkvart fellesnemnda 
vil slutte seg til utkastet. Fellesnemnda sitt vedtak i 
saka vil truleg ha innverknad på det vedtaket 
fylkestinget i Sogn og Fjordane seinare kjem til å 
gjere om Sogn og Fjordane fylkeskommune sin 
eigarposisjon i Sogn og Fjordane Energi AS.»
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Utkast til fondsvedtekter

• Utkastet har vært behandlet av både i fellesnemnda sitt 
arbeidsutvalg og i fellesnemnda

• Fellesnemnda har ikke blitt enige om utkast til fondsvedtekter
• Hordalands representanter har forutsatt at alle aksjene i SF 

Holding må overføres til den nye fylkeskommunen – da 
aksepteres også forslaget til fondsvedtekter

• Sogn og Fjordanes representanter har påpekt at dette ligger 
utenfor fellesnemndas mandat etter Intensjonsplanen

• Usikkert om og når fellesnemnda vil gjøre vedtak om 
fondsvedtektene

• Fylkesrådmannen tilrår ikke at en vesentlig andel av aksjene 
skal forvaltes av Vestland fylkeskommunes utviklingsfond
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Fylkesrådmannens tilråding

«Ei ev. fondsløysing bør difor uansett kombinerast med 
ei overføring av aksjar til kommunane i Sogn og 
Fjordane, då langsiktig forvaltning av midlane i tråd 
med intensjonsplanen i så fall også kan sikrast i 
aksjonæravtale med kommunane.» (Saksframlegget 
side 7)
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Eget alternativ: Endring av vedtektene til SF 
Holding
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Fondsvedtekter i Sogn og Fjordane Holding AS

• Intensjonsplanen åpner for at Vestland 
fylkeskommunes eierskap til SFE-aksjene kan 
forvaltes gjennom et fond

• Intensjonsplanen sier ikke hvordan fondet skal 
organiseres

• Uansett råder Sogn og Fjordane før 1. januar 2020 
fritt over aksjene i SF Holding 

• SFE-aksjene er p.t. eneste aktivum i selskapet
• SF Holding kan nyttes som styringsverktøy og fond 

for framtidig forvaltning
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Fondsvedtekter i Sogn og Fjordane Holding AS

• Da vil «fondet» være en egen juridisk person, 
underlagt selskapsrettslige regler og adskilt fra 
Vestland fylkeskommunens øvrige økonomi

• Fylkesutvalgets utkast til fondsvedtekter kan 
inkorporeres i SF Holdings vedtekter

• Kombineres med overføring av aksjer til kommunene 
i Sogn og Fjordane
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Viktig referanse – Nord-Trøndelag 
fylkeskommune
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Fylkesrådmannens saksframlegg

«Fylkesrådmannen meiner den beste måten å sikre at 
verdien av SFE-aksjane «blir verande i Sogn og 
Fjordane» er å overføre aksjar til kommunane i Sogn og 
Fjordane. Dette er same modell som er nytta i Nord-
Trøndelag og i Buskerud. I begge desse 
fylkeskommunane har ein overført alle aksjane i dei 
fylkeskommunale kraftselskapa til kommunane i fylka 
før fylkes-samanslåingane. Grunngjevinga har i begge 
tilfelle vore å sikre at verdiane blir verande der dei er 
skapte. Vurderinga har vore at den beste måten å sikre 
dette på er ei overføring av eigedomsretten til aksjane 
til kommunane.» (Saksframlegget side 8)
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Begrunnelsen

«Sjølv om tilfredsstillande fondsvedtekter skulle kome 
på plass, vil eg ikkje tilrå at eit fleirtal av aksjane i SFH 
skal forvaltast gjennom Vestland fylkeskommune sitt 
utviklingsfond. Dersom større delar av eigarskapen i 
SFH blir overført til kommunane, vil avkastninga av 
eigarskapen på ein direkte og ubyråkratisk måte kunne 
gå direkte til kommunal tenesteproduksjon til beste for 
innbyggjarane. Kommunane har også i lang tid vist at 
dei er gode og langsiktige eigarar i SFE.» 
(Saksframlegget side 7)
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Begrunnelsen

«Samstundes med at aksjar blir overførde til 
kommunane, bør det leggjast skrankar på kommunane 
sitt høve til å selje aksjane. For å sikre at verdien av 
SFE-eigarskapen blir verande i dagens Sogn og 
Fjordane, bør det setjast som vilkår at kommunane 
sluttar seg til ein aksjonæravtale mellom alle 
aksjonærane i SFH. Ein slik avtale vil vere mest robust 
om Vestland fylkeskommune held fram med å eige ein 
del av aksjane og er part i aksjonæravtalen.» 
(Saksframlegget side 8)
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Konklusjon

«Fylkesrådmannen tilrår at fylkestinget gir uttrykk for at ein 
har til hensikt å overføre inntil 80 % av fylkeskommunen 
sine aksjar i SF Holding til kommunane i Sogn og Fjordane, 
innanfor rammene av ein rettskraftig dom i søksmålet mot 
BKK. Føresetnaden for fylkestinget sitt seinare vedtak om 
overføring er at fylkeskommunen får medhald i søksmålet 
og at overføringa såleis ikkje utløyser forkjøpsrett. 

Fylkestinget bør seinare (2019) ta stilling til i kva grad 
aksjane i SF Holding skal overførast til kommunane og 
fordelinga mellom kommunane.» (Saksframlegget side 9) 
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En overføring besluttes i evt. senere vedtak

• Fylkesrådmannens saksframlegg:
Fylkestinget vedtar at fylkeskommunen har til 

hensikt å overføre inntil 80 prosent av aksjene i SF 
Holding til kommunene i Sogn og Fjordane
Det er en absolutt forutsetning for en senere 

overføring at det er rettskraftig avgjort at 
forkjøpsrett ikke utløses
Overføringen vil skje innfor rammene av en 

rettskraftig dom i saken mot BKK om 
forkjøpsretten
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En overføring besluttes i evt. senere vedtak

• Fylkesrådmannens saksframlegg:
Fylkestinget vil under disse forutsetninger senere 

fastsette hvor mange aksjer som skal overføres, 
hvordan aksjene skal fordeles på kommunene, når
overføringen skal skje og på hvilke vilkår
Fylkesrådmannen utarbeider utkast til 

aksjonæravtale og nye vedtekter for SF Holding
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Sammenslåingen 1. januar 2020

• Dersom det ikke foreligger rettskraftig dom eller 
forhandlingsløsning innen 1. januar 2020:
 Overføring av aksjer i flere omganger
 Vedtak om overføring, fordeling, vilkår for 

overføring mv, betinget av rettskraftig dom om 
forkjøpsrett
Definitive og bindende betingede vedtak kan 

treffes før sammenslåingen
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Takk for oppmerksomheten
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