Arkiv:
Saksmappe:
Saksbehandler:
Dato:

Søgne kommune

255
2011/3736 -18227/2015
Ståle Øverland
06.05.2015

Saksframlegg
Returkraft - kommunal garanti
Utv.saksnr
45/15

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
20.05.2015

Kommunestyret

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune stiller simpel kausjon kr 31 818 182,- overfor Kristiansand kommune
knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr 700 000 000 i Eksportfinans. Kausjonen
trappes ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest 31.12.2032.
2. Søgne kommune stiller selvskyldnerkausjon kr 33 181 818,- overfor Kristiansand
kommune knyttet til kausjonsansvaret for lån stort kr 730.000.000 i Kommunalbanken.
Kausjonen trappes ned tilsvarende nedbetaling av lånet og innfris i sin helhet senest
31.12.2032.
3. Det forutsettes avtaler mellom Kristiansand kommune og Søgne kommune som
regulerer det kausjonstekniske slik at Søgne kommune ikke mister noen rettigheter eller
pådrar seg nye forpliktelser ved å kausjonere overfor Kristiansand kommune i stedet for
å kausjonere for Returkraft.
4. Det forutsettes at Fylkesmannen i Vest-Agder godkjenner kausjonsansvaret og
tilhørende avtaler.
5. Rådmannen får fullmakt til gjennomføre transaksjonene og melder tilbake til
kommunestyret når alt det formelle er i orden.

Bakgrunn for saken:
I forbindelse med etableringen/bygging av Returkraft sitt avfallsforbrenningsanlegg på
Langemyr i Kristiansand kommune, stilte Arendal kommune og Kristiansand kommune
sommeren 2007 sikkerhet for to lån. Etter starten for anlegget ble lånebehovet utvidet, og
kausjonene også utvidet tilsvarende. Disse lånene er nå fordelt med 730 mill. kroner i
Kommunalbanken og 700 mill. kroner i Eksportfinans (Kommunekreditt). Til sammen utgjør
lånene i selskapet 1 430 mill. kroner. Samlet kausjonsansvar for Arendal kommune er på ca.
486 mill. kroner og for Kristiansand kommune ca. 944 mill. kroner.

Høsten 2008 fremkom det ønske om å fordele kausjonene på alle kommunene som står bak de
interkommunale renovasjonsselskapene, som igjen eier Returkraft (se eieroversikt under).
Kristiansand kommune henvendte seg til de aktuelle kommunene. Dette endte med at
Vennesla, Søgne og Songdalen kommuner vedtok å avlaste Kristiansand kommune, slik at de
som eierkommuner bak Avfall Sør har en forholdsmessig lik sikkerhetsstillelse. De øvrige
kommuner som er indirekte eiere av Returkraft har ikke stillet tilsvarende sikkerheter.
Slike sikkerhetsstillelser (kausjoner) skal etter Kommuneloven først vedtas politisk i
kommunestyret, og så godkjennes av Fylkesmannen. Høsten 2009 ble det politisk vedtatt den
omtalte økning i lånene med tilhørende økning av kausjonsansvaret i både Arendal kommune
og Kristiansand kommune. Både Fylkesmannen i Aust-Agder og Fylkesmannen i Vest-Agder
godkjente de økte kausjonsbeløpene i januar 2010.
Saksutredning:
Oversikt, fordeling av ansvaret for eierkommunene bak Avfall Sør:
Kommune
Kristiansand
Vennesla
Søgne
Songdalen
Sum ansvar
3 kommuner

Totalt
garantibeløp
kroner
943.800.000

Dato kommunestyrets
vedtak

Dato Fylkesmannens
godkjenning

31.10.2007/08.12.2009

01.11.2007/06.01.2010

86.400.000
65.000.000
39.000.000

16.12.2010
25.11.2010
17.11.2010

10.01.2011
31.05.2011
08.02.2012

190.400.000

-

-

Det har i denne sammenhengen ofte vært beskrevet at kommunene stiller garantier, men
formelt sett er det her snakk om å stille kausjoner for hvert av de 2 lånene.
Etter at Fylkesmannen i Vest-Agder godkjente disse sikkerhetsstillelsene i 2011, ble ikke
prosessen sluttført. Det har i ettertid fremkommet at Nordea feilaktig er omtalt som långiver
(og ikke garantist) i saksfremlegg og vedtak. I tillegg er ikke de nødvendige dokumentene fra
bankene undertegnet. Dette ble avdekket så sent som i september 2014. Formelt sett betyr det
at Kristiansand kommune har beholdt sitt opprinnelige kausjonsansvar som altså er vel 190
millioner kroner mer enn forutsatt.
Hovedhensikten med denne saken er derfor å reparere de formelle mangler knyttet til
refordeling av kausjonsansvaret.
Alle de 5 kommunene (Arendal, Kristiansand, Søgne, Vennesla og Songdalen) som har vært
oppfattet å være kausjonister i saken har mottatt garantiprovisjon fra Returkraft, som en
betaling for å stille denne sikkerheten. Det kan således argumenteres med at kommunene også
har godkjent sitt kausjonsansvar ved å motta denne provisjonen. Videre har kommunene omtalt
sitt garantiansvar i sine respektive noter til regnskapene i flere år. Dette er også et argument for
å si at kommunene vedstår seg kausjonsansvaret.
Provisjonsfordeling, mottatt fra Returkraft varierer i beløp etter størrelse på kausjonene, fra
Kristiansand kommune som mottar ca. 1,3 millioner kroner årlig, til Songdalen kommune som
mottar ca. 68.000 kroner årlig.

Eierfordeling Returkraft:
Avfall Sør
Agder Renovasjon
Risør og Tvedestrandregionens Avfallsselskap
Lillesand og Birkenes Renovasjonsselskap
Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS
Hægebostad og Åseral Renovasjonsselskap

49,90 %
31,01 %
8,15 %
6,52 %
3,23 %
1,19 %

Eierfordeling Avfall Sør:
Kristiansand kommune
Vennesla kommune
Søgne kommune
Songdalen kommune

73,3 %
12,1 %
9,1 %
5,5 %

Kausjon
For lånet i Eksportfinans er det avgitt en simpel kausjon. Ved simpel kausjon må banken ha
forsøkt pågang på Returkraft AS, og forsøkt utnytte alle Returkraft sine verdier før de kan gå
på kommunene som kausjonister. Dette vil si at Returkraft må være insolvent, før kommunene
kan kreves som kausjonister.
For lånet i Kommunalbanken er det stilt selvskyldnerkausjon. Ved en selvskyldnerkausjon er
det tilstrekkelig for banken å konstatere et mislighold hos Returkraft. Da kan banken kreve
kommunene som kausjonister. Det er altså kortere prosess å inndrive en selvskyldnerkausjon.
Begge kausjonsvariantene har imidlertid i seg de samme hovedelementene; det å stille
sikkerhet for en annen låntaker, for et bestemt beløp i en bestemt periode. I denne saken vil det
dermed ikke være avgjørende forskjeller for kommunene hva slags type kausjon som stilles.
Ansvaret vil uansett være det samme.
Momenter til saken
Det er knyttet stor usikkerhet til Returkraft som selskap. I denne utredningen analyseres ikke
risikoen som grunnlag for beslutningen, da den gjelder reparasjon av manglende formalia
knyttet til dokumenter. Det er likevel all grunn til å peke på noen de mest alvorlige forholdene,
blant annet:
 Forskrifter i forhold EØS-regelverket for ulovlig konkurransestøtte
 De senere års endringer i norske avfallsforskrifter og regnskapsmessige konsekvenser
ved anvendelse av disse
 Markedssituasjonen for næringsavfall
 Miljøaspektet ved å sende avfall på biler til Sverige
 Selskapets generelle økonomi
Mer om økonomiske risikofaktorer
Rentestrategi
Vi er kjent med at det er inngått fastrenteavtaler knyttet til store deler av lånegjelden på et
betydelig høyere nivå enn dagens flytende renter. Selskapets rentestrategi er således ikke
knyttet opp til den kalkulatoriske renten for selvkostberegninger (anbefaling i veileder).
Selvkostfond/-bruk

Det er videre grunn til å stille spørsmål omkring selskapets håndtering av selvkostfondet. Dette
fondet utgjør ca. 94 millioner kroner pr 31.12.2014. Dette beløpet må i fremtiden kreves inn
gjennom avfallsgebyrer.
Egenkapitalsituasjonen
Selskapet har en svak egenkapital (0,7 %). Denne kan bli ytterligere utfordret gjennom 2015,
avhengig av hvilke regnskapsprinsipper (fordeling mellom husholdning/næring) som legges til
grunn. Konvertering av ansvarlig lån fra eierne på 40 mill. kroner til egenkapital er antydet
som en mulig løsning for å styrke egenkapitalen. Avfall Sør har som største aksjonær antydet
dette som et tiltak, men det er ikke formelt besluttet og det betinger uansett at samtlige eiere
stiller seg bak dette.
Likviditetsutfordringen/betjening av lån
Det er kjent at selskapet er i stand til å betjene gjelden med renter og avdrag i 2015, men at
dette ikke er mulig å få til fra 2016. Det er ikke presentert en ferdig løsning på dette.
Forlengelse av nedbetalingstiden på lånene er antydet som en mulighet. I så fall vil dette være
en komplisert og omstendelig prosess. Først må bankene godkjenne dette, så må samtlige
kommunestyrer godta dette, og til slutt må Fylkesmannen godkjenne vedtakene. Til slutt må
det så lages nye erklæringer fra bankene som signeres av samtlige kommuner. Basert på
erfaring i denne saken med slike dokumenter, er det tvilsomt om dette er et ønskelig
virkemiddel. Et vesentlig poeng her er at dersom man ikke betjener renter og avdrag på et lån
som er sikret med selvskyldnerkausjon, så må kausjonisten påregne å bli avkrevd det forfalte
beløpet umiddelbart. Det er derfor utrolig viktig at likviditetsløsningen er på plass i forkant av
de signaliserte likviditetsutfordringene selskapet beregner i 2016.
Resultat 2014
Regnskapstall for 2014 er ikke revidert. Basert på tidligere uttalelser fra selskapet ble det antatt
at året ville ende med et til dels betydelig underskudd. Selskapets ledelse bekrefter at resultatet
for 2014 er svakt i pluss. Dette vil i så fall bidra til at den allerede vanskelige situasjonen ikke
blir ytterligere forverret.
De påpekte risikofaktorene er ikke uvesentlige. Rådmannen mener likevel at det formelt sett er
helt nødvendig å få gjort denne dokumentreparasjonen slik at ansvaret blir formelt fordelt i tråd
med intensjonene fra 2010/2011.
Oppsummert oppfattes risikoen for selskapet å være svært høy.
Fordeling av kausjonsansvaret
Kausjonsansvaret må fordeles på de to låneforholdene. Oversikten er her basert på
forholdsmessige andeler av de to lånene og de opprinnelige godkjenninger av samlet
kausjonsramme godkjent av Fylkesmannen:

Vennesla
Søgne
Songdalen
Sum

Garantibeløp
86 400 000
65 000 000
39 000 000
190 400 000

Eksportfinans
42 293 706
31 818 182
19 090 909
93 202 797

Kommunalbanken
44 106 294
33 181 818
19 909 091
97 197 203

Status nå
Vennesla, Søgne og Songdalen kommuner har arbeidet tett sammen i denne saken, og har hatt
en løpende dialog med Kommunerevisjonen med tanke på å løse denne utfordringen. Vi har

sett på 2 mulige løsninger:
1. Reparere dokumentene ved at Nordea (som kausjonist overfor Eksportfinans) og
Kommunalbanken utsteder nye kausjonserklæringer til Kristiansand, Vennesla, Søgne
og Songdalen kommuner. Dette er i tråd med de opprinnelige vedtak i kommunene og
er det som er godkjent av Fylkesmannen i Vest-Agder. Manglende presisjon i
vedtakene gjør at disse dessverre ikke kan brukes. Disse henviser til Nordea som
långiver, og ikke til Nordea som kausjonist for lånet i Kommunekreditt.
2. Kristiansand bibeholder sitt brutto kausjonsansvar overfor begge bankene, og det
etableres i stedet en løsning med «kontragaranti». Dette betyr at de 3 kommunene gir en
garanti overfor Kristiansand kommune, i stedet for å garantere direkte overfor bankene.
I praksis vil dette gi samme løsning som pkt. 1., men da endres ingenting direkte
overfor bankene. Kontragaranti som begrep er i denne sammenhengen å forstå som en
kausjon. Kontragaranti må derfor forstås som et uttrykk for en modell.
Det viser seg at bankene ikke er bekvemme med de kausjonserklæringer som er gjeldende, og
de vil betinge seg nye, og strengere kausjonserklæringer fra alle kommunene dersom det velges
løsning nr.1. Dette betyr i så fall at kommunene får et større ansvar enn opprinnelig forutsatt.
Konklusjonen er derfor at uansett valgt løsning må Fylkesmannen i Vest-Agder godkjenne
garantiene på nytt. Dette er samtidig ikke helt kurant, da grunnlaget for kausjonene er vesentlig
endret siden det ble godkjent. Alle rådmennene er samstemte om at saken uansett bør
behandles politisk på nytt.
Etter innhentet juridisk vurdering fra advokat Erdvik fra Tofte & co (vedlagt), samt grundige
gjennomganger med alle rådmenn og økonomisjefer, er det en samlet vurdering at løsning nr. 2
tross alt er den beste. Denne løsningen er også presentert for administrasjonen i Kristiansand
kommune, som gir sin tilslutning. Løsningen ble derfor presentert i formannskapet i
Kristiansand den 15.4.2015. Det fremkom ingen innvendinger til denne modellen. I
utredningen fra advokat Erdvik er det også vedlagt utkast til kausjonserklæringer som regulerer
kausjonsforholdene mellom kommunene.
Kommunerevisjonen har vært i kontakt med Fylkesmannen i Vest-Agder og fått avklart på
generelt grunnlag at en slik sak om kontragarantier oppfattes å være innenfor Kommunelovens
§51. Saken fremmes uansett med forutsetning om innholdsmessig godkjenning fra
Fylkesmannen.
Saken er koordinert og fremmet for behandling i hhv. Vennesla kommune, Søgne kommune og
Songdalen kommune med tilnærmet likt saksfremlegg og forslag til vedtak.

Vedlegg
1 Juridisk vurdering av garantistillelse Returkraft

