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Regelverk for saker som ikke er satt på sakslisten: 
Kommunelovens § 34. Endring av sakliste. Forespørsler.  

1. Folkevalgt organ kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på 
den utsendte saklisten. Det kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten, hvis ikke 
møteleder eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette.  

 
Reglement for Eigersund kommunestyre § 4-1 Utsending av saksdokumenter.:  

Sammen med innkalling sørger ordføreren for at alle saksdokumenter sendes ut. Dersom ikke 
alle dokumenter i den enkelte sak foreligger ved utsendelse, skal dette angis med 
begrunnelse i innkallingen. 
 
Unntaksvis kan saksdokumenter ettersendes etter godkjenning fra ordfører, men da under 
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forsinket ettersendes saken og det foreslås også at den avgjøres etter kommunelovens § 13. 
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Lyse Kraft DA - avvikling av selskapet, kommunens 
erklæring og fullmakt til selskapsmøtet 
   
Sammendrag: 
Styret i Lyse Energi AS har i brev av 29.3.2012 til eierkommunene tatt opp spørsmålet om 
avvikling av Lyse Kraft DA. I oversendelsesbrevet heter det ”Oppløsningen av Lyse Kraft DA 
er i tråd med kommunenes forutsetninger for etableringen av Lyse-konsernet i 1999 og vi 
anmoder om at kommunen gir fullmakt og erklæring til Lyse Energi AS om å godkjenne dette 
senest innen 20. april d.å”. 
 
Videre bes om at kommunen avgir erklæring om at kommunen ikke vil benytte seg av 
forkjøpsrett/løsningsrett til aksjene som Lyse Kraft DA har i Lyse Energi AS. 
 
Med grunnlag i foreliggende delegasjons- og fullmaktsreglement for Eigersund kommune er 
det ikke hjemlet fullmakt eller delegasjon til ordfører i slike saker. Det er kun kommunestyret 
som innehar beslutningskompetansen i slike saker av uvanlig art hva gjelder kommunens 
eierskapsutøvelse i et selskap.  
 
Saken ettersendes da den kom inn etter at saksdokumentene var utsendt. 
 
Saksgang: 
Rådmannen fremmer saken for formannskapet for behandling med hjemmel i 
Kommunelovens § 13 hasteparagrafen. Dette avhensyn til at nødvendig fullmakt og erklæring 
meddeles selskapet i endelig form raskt.  
  

 

Rådmannens forslag til vedtak 17.04.2012: 
 
1. Eigersund kommune slutter seg styrets innstilling om oppløsning av Lyse Kraft DA og 

utsteder fullmakt i samsvar med vedlegg 1 vedrørende selskapsmøtet. 
2. Eigersund kommune erklærer at kommunen ikke vil benytte forkjøpsrett/løsningsrett ved 

utdeling av aksjer og utsteder erklæring i samsvar med vedlegg 2. 
3. Vedtaket er fattet etter kommunelovens § 13. 
 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Andre opplysninger / fakta i saken: 
Styret i Lyse Energi AS har i brev av 29.3.2012 til eierkommunene tatt opp spørsmålet om 
avvikling av Lyse Kraft DA. I oversendelsesbrevet heter det ”Oppløsningen av Lyse Kraft DA 
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er i tråd med kommunenes forutsetninger for etableringen av Lyse-konsernet i 1999 og vi 
anmoder om at kommunen v/ordfører signerer og returnerer vedlagte fullmakt og erklæring 
til Lyse Energi AS senest innen 20. april d.å”. 
 
Styret ber om at ordfører gir fullmakt til styreleder i Lyse Energi AS til å møte og representere 
kommunen i selskapsmøtet Lyse Kraft DA den 25. april og med rett til å stemme for 
oppløsning av selskapet. Videre bes om at ordfører avgir erklæring om at kommunen ikke vil 
benytte seg av forkjøpsrett/løsningsrett til aksjene som Lyse Kraft DA har i Lyse Energi AS 
jfr. vedtektene §7. 
 
Med grunnlag i foreliggende delegasjons- og fullmaktsreglement for Eigersund kommune er 
det ikke hjemlet fullmakt eller delegasjon til ordfører i slike saker. Det er kun kommunestyret 
som innehar beslutningskompetansen i slike saker av uvanlig art hva gjelder kommunens 
eierskapsutøvelse i et selskap.  
 
Det er bebudet selskapsmøte i Lyse Kraft DA den 25. april hvor avviklingsspørsmålet skal 
avgjøres og utdeling av selskapets aksjer til eierne foretas. Påfølgende dag avholdes ordinær 
generalforsamling i Lyse Energi AS, herunder sak om utdeling av utbytte for regnskapet 
2011. Kommunene er anmodet om å avgi fullmakt og erklæring innen 20. april d.å.. 
 
Grunnlaget i etableringen av energikonsernet 
November 1998 behandlet eierkommunene i Lyse Energi AS noen gjenstående 
problemstillinger fra prosessen tidligere på året knyttet til etableringsprosessen av 
energikonsernet. Den ene problemstilling omhandlet endringer i Lyse Kraft DA sine vedtekter 
som skulle gjøre det mulig å fusjonere selskapet inn i nyetablerte Lyse Energi AS. Det ble på 
det tidspunktet ikke oppnådd enighet om slike endringer. Løsningen som ble valgt hadde 
følgende tre trinn: 
Trinn 1 : Lyse Kraft DA kjøper kommunenes aksjer i Lyse Energi AS.  
               Eiendeler i selskapet legges inn i Lyse Energi AS. 
Trinn 2 : De kommunale energiverkene fusjoneres med Lyse Energi AS 
Trinn 3 : Lyse Kraft DA oppløses. 
 
Eierstrukturen i Lyse Energi AS består pr. d.d. av 67,15%  Lyse Kraft DA og 32,85% de 16 
kommunene. Kommunen eier således en andel direkte og en andel indirekte gjennom sitt 
eierskap i Lyse Kraft DA, unntatt Gjesdal kommune som kun har aksjer i Lyse Energi AS. 
 
Lyse Kraft DA – situasjonen nå 
Lyse Kraft DA er selskapsrettslig organisert etter Kommunelovens §27 interkommunalt 
samarbeid og er eget rettssubjekt. Øverste besluttende organ er selskapsmøtet. 
I dag fremstår Lyse Kraft DA som et rent holdningselskap uten aktivitet. Tidligere avtaler 
med eksterne parter som Statskraft DA, bankgarantier og låneforpliktelsene overfor 
eierkommunene er avsluttet. Gjenstående i selskapet er eierandelen i Lyse Energi AS. 
Utdelingen av årlig utbytte til eierkommunene har skjedd gjennom Lyse Kraft DA. Dette gir 
en utbyttebeskatning i selskapet på 3%, i tillegg påløper administrative kostnader som følge 
av regnskaps- og revisjonspliktene.  
 
Lyse Kraft DA – prosedyre for oppløsning 
Ved beslutning om oppløsning av Lyse Kraft DA legges det til grunn at samtlige aksjer som 
selskapet eier i Lyse Energi AS samtidig blir vedtatt utdelt til deltakerkommunene i selskapet. 
På den måten vil kommunene etterpå dirkete eie sine aksjer i Lyse Energi AS og ikke dels 
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gjennom Lyse Kraft DA. Denne beslutningsprosedyren betinger enstemmighet blant 
aksjonærene i Lyse Energi AS om ikke å benytte rettigheten i vedtektene §7 om forkjøpsrett/ 
løsningsrett. Styret i Lyse Energi AS legger med dette til grunn at utdeling av utbytte ihht. 
generalforsamlingens vedtak i april d.å., skjer direkte til eierkommunene. 
 
Det har vært blant annet skattereglene som har gjort at oppløsning av Lyse Kraft DA tas opp 
nå. Fra 1.1.2012 er regelverket endret mht. beskatning ved selskapsavvikling. Styret i Lyse 
Energi AS har forelagt den skisserte prosessen og fremgangsmåten for Skatteetaten og det er 
avgitt bindende forhåndsuttalelse som bekrefter denne. 
 
Med denne prosessen vil Lyse Kraft DA kunne påregnes å være formelt avviklet i løpet av 
2012. Etter selskapsmøtet sitt vedtak om oppløsning av selskapet meldes det til 
Foretaksregisteret og det løper deretter en 6 måneders kreditorfrist. Det skal således velges et 
avviklingsstyre og avlegges et endelig avviklingsregnskap når fristen er utløpt. 
 
Aksjonæroversikt 
Av oversendelsesbrevet fremgår det at utdelingen av aksjene i Lyse Kraft DA til deltakerne 
fullt ut ikke skal endre aksjeandelen som hver eierkommune totalt har i Lyse Energi AS i dag 
eller eierbrøken i selskapet. 
 
I tabellen på neste siste er vist oversikten over hvordan den totale aksjemengde i Lyse Energi 
AS i dag er fordelt mellom kommunene og Lyse Kraft DA, samt den enkelte kommune sin 
aksjeandel (direkte og indirekte) og eierandel.  

 
 
Rådmannen ser det nødvendig å ta i bruk Kommunelovens §13 Utvidet myndighet i 
hastesaker, i denne saken. 

1. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et 
fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som 
skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke 
er tid til å innkalle dette. 

2. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragraf forelegges vedkommende organ i 
dettes neste møte.  

 
 

Saksbehandlers vurderinger: 
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Sett i lys av etableringen og etterfølgende saker knyttet til Lyse Energi AS ser rådmannen det 
slik at med vedtak i selskapsstyret i april om oppløsning, vil etableringsprosessen være 
fullført. Det er positivt at regelverksendringer nå gjør dette mulig, slik at eierskapet fra 
kommunene i Lyse Energi AS gjøres fullt ut direkte. Videre legger rådmannen vekt på at 
prosessen kan gjennomføres uten å rokke ved eierbrøken i selskapet og at prosedyren sikrer 
likebehandling av eierne. Rådmannen tar til etterretning at styret har fremskaffet bindende 
forhåndsuttalelse fra Skatteetaten om prosedyren som foreslås benyttet. 
 
Rådmannen vil på dette grunnlaget tilrå at Eigersund kommune gir styreleder i Lyse Energi 
AS fullmakt til å representere kommunen og stemme for oppløsning av Lyse Kraft DA i 
selskapsmøtet. Videre at utdelingen av samtlige aksjer som selskapet har i Lyse Energi AS 
utdeles deltakerne i samsvar med fordelingen som fremgår av fullmakten. 
Rådmannen legger vekt på at denne prosessen må kunne fullføres uten unødig opphold og 
tilrår at kommunen avstår fra å benytte forkjøpsrett/løsningsrett ved utdeling av aksjene. 
 
 
Universell utforming: 
Ikke aktuelt. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen. 

~ o ~ 
 

Alternative løsninger: 
1. Eigersund kommune slutter seg ikke til styrets innstilling om oppløsning av Lyse 

Kraft DA med bakgrunn i… 
2. Eigersund kommune ønsker å vil benytte forkjøpsrett/løsningsrett ved utdeling av 

aksjer. 
~ o ~ 

 
  

Dokumenter - vedlagt saken: 
Dok.nr Tittel på vedlegg 
223537 Oppløsning av Lyse Kraft DA - fullmakt 
 
 

 
 

Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Nr  Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

1 I 17.12.2007 Rogaland Revisjon IKS 
`Selskapskontroll av Lyse Energi AS - en kontroll 
av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene`

3 U 21.05.2008 Lyse energi AS 
Selskapskontroll i Lyse energi AS - 
Kommunestyrets vedtak 07.04.08 

4 I 15.06.2010 Lyse energi AS 
Oppløsning Lyse Kraft DA, orientering om 
prosessen 

5 I 09.12.2010 Lyse energi AS 
Lyses investeringer i LNG-kjeden/bredbånd - sak 
i Dagens Næringsliv 

6 I 07.04.2011 Sola kommune 
Melding om politisk vedtak i Sola kommunestyre 
- eierstrategi - selskapskontroll - Lyse 

7 I 29.03.2012 Lyse Energi AS Oppløsning av Lyse Kraft DA - fullmakt 
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Parter i saken: 
                 
 Lyse Energi AS Postboks 8124 4069 STAVANGER  
 
 
 


