Lier kommune

SAKSFREMLEGG
Saksmappe nr:
2015/879

Arkiv:
U03

Sak nr.
Saksbehandler:
Sikke Næsheim

Til behandling i:
Saksnr

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
09.05.2019
21.05.2019

Oppløsning av Lier Everk Holding AS og overføring av forvaltningen av
selskapets aksjeposter til rådmannen
Rådmannens forslag til vedtak:
 Vedtak 113/2017 pkt. 8, om å avvikle Lier Everk Holding AS, omgjøres.
 Vedtak 113/2017 pkt. 6, om å overføre Lier Everk Holding AS sine aksjer i Glitre
Energi Nett AS, Glitre Energi Strøm AS og Fiber 1 AS til rådmannen, omgjøres.
 Lier Everk Holding AS opprettholdes med en organisasjonsform som er tilstrekkelig,
men ikke større enn det som er nødvendig for å ivareta forvaltningen av
gjeldsbrevkraften øvrige aksjeposter.

Rådmannens saksutredning:
Utrykt vedlegg:
 Sak 21/2019 formannskapets møte 13. mars 2019 – Oppløsning av Lier Everk Holding
AS
Utredning:
Oppløsning av Lier Everk Holding AS
I forbindelse med at kommunestyret i møte den 28.november 2017 behandlet resultatet av
Lier kommunes eierskap for 2016, vedtok kommunestyret i sak 113/2017 blant annet å
oppløse Lier Everk Holding AS (LEH), jf. vedtakets pkt. 8. Videre vedtok kommunestyret å
overføre selskapets aksjer i Glitre Energi Nett AS, Glitre Energi Strøm AS og Fiber 1 AS til
rådmannen, jf. vedtakets pkt. 6.
I formannskapets møte den 13. mars 2019 vedtok formannskapet i sak 21/2019 å omgjøre
kommunestyrets vedtak i sak 113/2017 pkt. 8 vedrørende avvikling av LEH. Det ble besluttet
at LEH skulle opprettholdes med en organisasjonsform som er tilstrekkelig, men ikke større

enn det som er nødvendig for å ivareta forvaltningen av gjeldsbrevkraften. Bakgrunnen for
dette vedtaket var en utredning om skattemessige konsekvenser ved eventuell avvikling av
LEH. Dette er nærmere redegjort for i utrykt vedlegg.
Da vedtaket om å oppløse LEH (sak 113/2017 pkt. 8) ble vedtatt av kommunestyret, legges
også saken om å omgjøre vedtaket frem for behandling i kommunestyret.
Overføring selskapets aksjer i Glitre Energi Nett AS, Glitre Energi Strøm AS og Fiber 1 AS
til rådmannen
Dersom kommunestyre skulle vedta å omgjøre vedtaket i sak 113/2017 pkt. 8 om å oppløse
LEH, anbefaler rådmannen at også pkt. 6 i vedtak 113/2017 omgjøres.
LEH har en eierandeler på henholdsvis 7,35% i Glitre Energi Nett AS, 39,4% Glitre Energi
Strøm AS og 40 % Fiber 1 AS. I formannskapets møte 14. mars d.å. ble eierorganet av
styreleder for LEH orientert om planer om innfusjonering av Fiber1 til Viken Fiber AS.
Eierorganet tok orienteringen til etterretning.
I eierstrategien for LEH fra 2016 fremgår blant annet at Lier kommune har som formål med
eierskapet at selskapet skal investerer i andre selskaper, samt virksomhet som naturlig henger
sammen med dette, i hovedsak innenfor miljø, fornybar energi og velferdsteknologi. Når det
gjelder krav til selskapets måloppnåelse, fremgår av samme strategi at LEH gjennom sine
investeringer skal oppnå resultater innenfor energi- og teknologisektoren slik at formålet med
selskapet nås. Selskapet skal søke å oppnå å være en av de foretrukne investorer innenfor
energi- og teknologisektoren på sitt nivå. Selskapet skal ha en årlig volumøkning i sin
aksjeportefølje.
Forutsatt at LEH opprettholdes som selskap, vil administrasjon og styre ha et bedre grunnlag
enn rådmannen for å forvalte aksjepostene i de tre, eventuelt to, ovennevnte selskaper. En slik
løsning fremstår også som mer kostnadseffektiv for Lier kommune.

