Overdragelse av NTE-eierskapet;
Framdrift og kort om overdragelsesdokumentene
I arbeidet med å overføre eierskapet i NTE til kommunene har det blitt utarbeidet
nødvendige hoveddokumenter. I denne forbindelse ble det opprettet en styringsgruppe
som har vært bredt involvert i arbeidet. Styringsgruppa har bestått av åtte ordførere,
samt representanter fra fylkeskommunen og NTE. Gruppen har blitt ledet av
fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik, og har hatt jevnlige møter etter vedtakelsen av
overføringen av aksjene ble truffet i Fylkestinget i april 2016.
Styringsgruppen mottok medio desember 2016 de endelige hoveddokumentene, som
skal legges til grunn i forbindelse med overføringen. Dokumentene hadde frem til da
vært gjenstand for en grundig og langvarig prosess med løpende innspill fra
Styringsgruppen.

Videre framdriftsplan
Det er lagt opp til at en eventuell overføring av aksjene fra Fylkeskommunen til
kommunene i Nord-Trøndelag skal skje med virkning fra 1. januar 2018. For å sikre
tilstrekkelig tid for gjennomføring, må Fylkestinget i Nord-Trøndelag senest i april 2017
treffe endelig beslutning om gjennomføringen, herunder godkjenne endelige avtaler og
tilhørende dokumenter (herunder instrukser og retningslinjer). Det er således planlagt at
Fylkestinget i løpet av april 2017 skal fatte endelig vedtak om godkjennelse av
overdragelsen av aksjene.
For å sikre overholdelse av denne fristen, vil Fylkeskommunen be om at kommunene så
snart som mulig og senest innen 20. mars 2017 treffer vedtak i respektive organer som
aksepterer vilkårene for overdragelsen av aksjene.
For å sikre at fristene overholdes, har Fylkestinget bestemt at dersom den respektive
kommune ikke har fremlagt vedtak om godkjennelse, kan Nord-Trøndelag
Fylkeskommune bestemme at den aktuelle kommunen ikke skal motta aksjer i NTE. Den
aktuelle kommunens opprinnelige andel av aksjer i NTE skal i så tilfelle fordeles mellom
de andre kommunene i henhold til den vedtatte fordelingen av aksjer.
Utover de vedlagte dokumentene vil kommunene så snart som mulig motta utkast til
saksframlegg med forslag til vedtak m.v. som redegjør nærmere for prosessene som har
vært gjennomført i forbindelse med overdragelsen og innholdet i avtaleverket. Utkastet
til saksfremlegg er ment å brukes til den forberedende behandlingen i den enkelte
kommune for derved å sikre en enhetlig behandling og vedtak for de kommuner som
mottar aksjer i NTE.

Kort om de vedlagte dokumentene
Som ledd i overdragelsen av aksjene fra NTE til kommunene, vil kommunene måtte være
part i flere hoveddokumenter. Dokumentene, med tillegg av diverse andre
selskapsdokumenter m.v., utgjør én samlet pakke. Dette innebærer at alle dokumentene
må vedtas uten forbehold eller lignende av hver enkelt kommune for å få aksjene
overført.
Hovedinnholdet i de viktigste dokumentene er som følger;
Overdragelsesavtale

Overdragelsesavtalen regulerer selve overdragelsen av aksjene i NTE fra
Fylkeskommunen til Kommunene. Avtalen inneholder blant annet bestemmelser om
betingelser for gjennomføring, beskrivelse av selve overdragelsen, forpliktelser etter
gjennomføringen, omsetningsbegrensninger, konsekvenser av brudd på avtalen mv.
Aksjonæravtale
Aksjonæravtalen regulerer forholdet mellom kommunene som aksjonærer. Avtalen vil
være den mest sentrale avtalen for eierskapet i NTE fremover. Avtalen regulerer hvordan
kommunene skal styre og forvalte NTE-konsernet fremover. Avtalen inneholder blant
annet bestemmelser om stemmegivning på generalforsamling, omsetningsbegrensninger,
ansvarsfordeling mellom sentrale organer mv.
Vedtekter
Selskapets vedtekter inneholder bestemmelser om grunnleggende forhold i selskapet.
Visse bestemmelser er obligatoriske etter aksjeloven, men det er også er anledning å
regulere andre forhold i tillegg til dem loven foreskriver så lenge de ikke strider med
ufravikelige rettsregler. Reglene er, innenfor lovens rammer, bindende for selskapet selv.
Vedtektene skal registreres i Foretaksregisteret og er offentlige tilgjengelige. Styret er
bundet av vedtektene.
Eksempler på forhold som reguleres i tillegg til lovens minimumskrav er selskapets
bedriftsforsamling, bestemmelser om erverv av aksjer (herunder forkjøpsrett) og styrets
sammensetning.
Eierstyringsdokumenter
Retningslinjer for eiermøtet
Formålet med Eiermøtet er utveksling av informasjon og synspunkter mellom
Aksjonærene og med Selskapet, samt koordinering av eierskapet i Selskapet. Eiermøtet
skal bestå av alle aksjonærene i NTE og hver aksjonær kan møte med inntil tre
representanter. I den forbindelse er det utarbeidet retningslinjer som nærmere beskriver
Eiermøtets oppgaver, valg- og stemmeregler, og avholdelsen av disse mv.
Retningslinjer for valgkomiteen i Selskapet
Valgkomitéen skal blant annet avgi innstilling til bedriftsforsamlingen om valg av
aksjonærvalgte styremedlemmer med varamedlemmer i NTE. I den forbindelse er det
utarbeidet retningslinjer for komiteens arbeid.
Instruks for arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget består av tre medlemmer valgt av Eiermøtet. Arbeidsutvalgets oppgave
er primært å fungere som et sekretariat for eiermøtet. I den forbindelse er det utarbeidet
en instruks som skal klarlegge myndigheten og ansvarsområdet til arbeidsutvalget.
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