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Bakgrunn

• Granskning basert på kjennelse i Nord-Troms tingrett 
av 4. juli 2012

• Går tilbake til konserndannelsen, Troms Kraft AS med 
datterselskaper, ved årsskiftet 1997/8 (TK var 100 år i 
1998)

• Dekker 14 ½ år

• TK er eid av TFK (60%) og TKO (40%)
• TK hadde vanlig (?) struktur for virksomhetsstyring
• Sett på som lokal motor, med regionale ambisjoner



Hvorfor granskning?

• De siste årene hadde TK flere kontroversielle 
saker med høy, offentlig profil

• Sterk, risikofylt ekspansjon
• Høyprofilert satsing i Sverige viste seg å være 

et tapssluk
• Gikk fra samme parti i posisjon hos begge 

eierne, til ulike partier etter valget i 2011



Hva er rettslig granskning?

• Basert på aksjelovens kapittel 5. (fire paragrafer)
• I utgangspunktet: Aksjonærers rett til reelt og 

detaljert innsyn via en rettsoppnevnt gransker. 
• Tingretten beslutter om granskning skal 

gjennomføres og med hvilket mandat.
• Granskningsrapporten avgis til tingretten
• Tingretten innkaller generalforsamling for 

overlevering
• Kostnader: Belastes selskapet som granskes 



Hva skiller rettslig granskning fra 
«annen granskning»?

• Retten er oppdragsgiver ved en kjennelse.
• Granskningsmandatet kan ikke endres uten ny rettslig 

kjennelse.   
• Gransker har rett til all relevant informasjon, etter 

granskers vurdering.
• Gransker har taushetsplikt som revisor i forhold til alle, inkl. 

retten, eierne og selskapet
• Det kan reises rettsak mot Gransker. 
• Konsekvens: 

– Rettslig granskning gir høy sannsynlighet for å avdekke 
realitetene 

– Skaper troverdighet 
– Er dyrt



Beslutningen om granskning av TK

• 1. juni 2012: 
– TK offentliggjør store tap 2010/2011
– Kontroversiell transaksjon med Jämtkraft AB

• 11.juni: Konsernsjef fratrer
• 14. juni :Generalforsamling. 

– Tromsø kommune krever granskning.
– Fylkeskommunen slutter seg til.

• 26. juni: Troms Kraft uttaler: Unødvendig å granske
• 4. juli 2012: Nord-Troms tingrett beslutter rettslig 

granskning.



6 ulike mandattema

1. Kjøp av minoritetsposter i SKS og Nordkraft
2. Rettstvist med Statkraft om Bardufoss 
3. Partistøtte til Senterpartiet
4. Eierskapsmelding og engasjement av First House
5. Kraft og Kultur i Sverige AB
6. Transaksjon med Jämtkraft AB



Prosjektorganisering

Gransker Leiv L. Nergaard 
(Prosjektledelse) 

Norscan Partners
(Økonomi, finans, 

energibransje, 
virksomhetsstyring)

Advokatfirmaet Grette 
(Juridisk, energibransje, 
dokumenthåndtering)  

Kroll-Gruppen
(Norge, UK, Sverige)

(Lagring av elektronisk 
materiale, 

tilrettelegging for søk)



Tidshorisont for Granskningen. 
Kostnader

1. Hvilken tidshorisont skulle omfattes?
– Antatt ved beslutning, juli 2012: Noen få år
– Ved utgangen av juli: Tilbake til 2006
– Tidlig i september:            «      « 1998

2. Kostnader:
– 4. juli 2012: Ramme på NOK 5 millioner
– 21. september: Ramme på NOK 15 millioner
– 21. desember:         «          «         30 millioner
– Endelig honorarkrav: NOK 44,1 millioner



Kommunikasjon underveis

• Løpende kontakt med personer i TK for 
fremskaffing av informasjon.

• 6 møter (2012) med tingretten og eierne
– Informasjon om fremdrift
– «           « antatt timeplan (gant-diagram)
– NB! Ingen informasjon om granskningsfunn

• Få møter i 2013, men kommunikasjon muntlig 
og pr. e-post.



Granskningens faser
1. Organisering (juli  og august 2012)

– Engasjement av 5 siv.øk.fra Norscan Partners (1 siv.ing)
• Mandatene  dreide seg om virksomhetsstyring, ikke lovbrudd

– «            «  advokatfirmaet Grette, > 5 advokater
– Innledende avklaringer med TK. Etablering av databank.

2. Samtaler med nøkkelpersoner: sept. – nov. (+)
3. Speiling og analyse av elektronisk lagret informasjon: oktober –

januar
4. Intervjuer: februar – mars (+)
5. Kontradiksjoner/videre avklaringer: mars - august
6. Nye opplysninger, tilleggsfase (inkl. kontradiksjoner): mai – august
7. Avslutning: august - september



Forstå mandattemaene og helheten av 
TK tidlig.

• Virkemidler:
– Identifisere relevante dokumenter – f.eks. 

styremøteprotokoller – for innlegging i TK-databasen. 
Lese disse og registrere hva som kunne være viktig 
relativt til mandattemaene. Samlet: Noen tusen 
dokumenter.

– Uformelle samtaler med et stort antall berørte 
personer (80+). (Lav kostnad pr. samtale, høy 
nytteverdi. Men ikke dokumentasjonsgrunnlag for 
granskningsrapporten) 



Leting etter relevant, elektronisk lagret 
informasjon

• Engasjement av Kroll Ontrack Ltd., London (norsk 
datterselskap: IBAS AS, Kongsvinger)
– Kroll: En av de største og mest anerkjente 

organisasjoner for undersøking og rekonstruksjon av 
elektroniske databaser.

• Identifisering av relevante datakilder:
– Servere (registrert ca. 400 «kilder», speilet 200+)
– PC-er (speilet 46)
– Mobiltelefoner (speilet 4)

• NB! Personvern krever særlige hensyn 



Intervjuer

• Resurskrevende:
– Nøye forberedelser
– 2 intervjuere  (1 i noen tilfelle) + 1 protokollfører
– Alle intervjuer tatt opp på lydbånd  
– Vanligvis tilleggsspørsmål på grunnlag av referatutkast
– Alle referater undertegnet av begge parter (lydbånd 

deretter slettet) 

• De fleste intervjuene tok 5 – 7 timer (noen få tok 
a: to dager; b: 3 timer) 



Kontradiksjon

• Kontradiksjon: Informasjon som skulle inkluderes 
i granskningsrapporten, og som  ikke allerede var 
bekreftet i sin sammenheng, ble sendt relevant 
person for verifikasjon.

• Denne fasen ble omfattende, fordi:
– Mange personer informerte ikke om viktige forhold 

før i denne fasen
• Viktige avklaringer kom først i denne fasen

– Sent tilgjengelig informasjon medførte behov for flere 
kontradiksjonsrunder med samme person 



Nye datakilder på «overtid» (1) 

• Intervju av K&Ks revisor 2001-2003, 16. mai 2013 
medførte ny, viktig informasjon.
– PwC Sverige nektet kontakt med IF, høsten 2012
– Nye dokumenter fra Sverige i januar 2013
– Tilgang til IF bare etter formelt fritak fra taushetsplikt 

og påtrykk fra svensk advokatfirma
• Gjennom denne fasen ble det dokumentert at 

K&K-manipulasjonen hadde kunnet bli avslørt i 
2003/4 av
– Ledelsen, og av
– Konsernrevisor  



Nye datakilder på «overtid» (2) 

• Tilgang i juni 2013 til Økokrims avhørsprotokoller 
knyttet til «Senterpartisaken» i 2009/10

• Protokollene ga grunnlag for nye hypoteser om 
hva som egentlig hadde skjedd

• Nye dokumentsøk og intervjuer/kontradiksjoner 
med enkeltpersoner ga grunnlag for 
dokumentasjon om sammenheng mellom 
mandat 2. (Bardufoss) og mandat 3. 
(Senterpartiet) 



Overlevering av rapporten.
Anslag for Tidspunkt

• Intern målsetning i desember/januar: 30. april
• Reserve-målsetning: Utgangen av mai.
• I midten av mai: Ny målsetning: 26. juni
• I begynnelsen av juni:        «      : 27. august
• «             «  august: 17. september 



Om selve granskningsrapporten

• Sammendrag, inklusive Granskers generelle 
observasjoner: 37 sider

• Hele rapporten: 663 sider
• Kildehenvisninger: 1.399
• Kildematerialet (enkelt-kilder): Fyller 16 

ringpermer 
• 18.825 arbeidstimer



Særlige problemstillinger knyttet til 
overlevering av granskningsrapporten

• Aksjelovens prosedyre passet ikke godt:
– De to eierne var offentlige organer
– Stor allmenn og politisk interesse for saken
– Personvern-hensyn
– (Hensyn til forretningshemmeligheter)

• Granskers bindinger mht generell taushetsplikt 
og personvernhensyn la begrensninger 



Valgt overleveringsprosess

• Eierne ba dommeren skriftlig om slik prosess:
• 12. september: Kurér leverte ett fullstendig 

dokumentsett til fire enkeltpersoner: tingrettsdommer, 
eiernes to advokater, selskapets advokat. 

• 17. september: 
1. Gransker orienterte tingretten og eierne.
2. «               «        selskapet
3. «               «   offentligheten i pressekonferanse
4. «               «    eiernes kontrollutvalg og selskapets 

bedriftsforsamling
• 1. oktober: Formell overlevering av rapporten i EGF



Gransking av Troms Kraft AS
Overlevering av rapport

v/Leiv L. Nergaard, Gransker
17. september 2013



Granskers funn
Mandat 1 (SKS/Nordkraft)
• Største investering i TKs historie. Høyrisiko. Svekket TK 

betydelig. Forutsatte emisjon.

Mandat 2 (Bardufoss)
• Politisk løp for å bestride juridisk klar avtale. La stor vekt på 

lokalpolitisk oppfatning, uten å søke å opplyse omgivelsene. 
Avslo forlikstilbud som ville gitt 44 % bedre resultat (e.skatt).

Mandat 3 (Senterpartiet)
• Pengestøtte til SP samtidig med lobbyaktivitet for Bardufoss 

og for å få staten inn som eier. Ble benektet i ettertid.



Granskers funn

Mandat 4 (Eierskapsmelding og First House)
• Administrasjonen engasjerte FH for å påvirke 

kommunen som aksjonær. Bevisst misledende 
informasjon fra administrasjonen. 

Mandat 5 (Kraft&Kultur)
• Bokføringsfeilene kunne vært avdekket i 2003/4, i 2006 

og i 2009/10. 
• Konsernrevisor var involvert ved disse anledningene

uten at regnskapsmanipulasjonen ble avslørt.



Granskers funn

Mandat 6 (Jämtkraft)
• Da K&K-tapet ble avslørt: Administrasjonen

bedret største kreditors sikkerhet. Søkte ikke
råd fra miljøer med erfaring fra finansielle
kriser.



Granskers observasjoner

• Den nye energiloven av 1990 skapte et fritt 
energimarked. Dette åpnet nye, store 
mulighetsrom for el-kraftbransjen.

• Troms Kraft mestret ikke overgangen fra 
forvaltning til forretning.   

• Sterk lånefinansiert vekst med høy risiko førte 
til store tap.

• Utbyttene til eierne med NOK 1,09 milliarder 
var lånte penger.  



Perspektiv: TKs finansielle utvikling i 
perioden

• Sterk lånefinansiert vekst med høy risiko førte til store tap
– Investerte samlet 9 500 MNOK i perioden 98-11 (i all hovedsak 

lånefinansiert)
– Av dette var ca 1 200 MNOK utenfor kjernevirksomhet
– Tap i K&K: 1 550 MNOK frem til 2011, samt 230 MNOK i 2012 (før 

skatt)
– Tap utenfor K&K: 465 MNOK (40 % av investert beløp)

• Margin kraftpris/-kost i perioden 1998-2000: ca. 0 øre/kWh
• Margin kraftpris/-kost i perioden 2006-2011: ca. 20 øre/kWh

= Pris og snittproduksjon skulle gitt 225 MNOK mer i resultat 
(før skatt) pr. år. Resultatforbedringene var imidlertid kun 35 
MNOK pr. år (før skatt).



Troms Kraft 1998 - 2011

• Svak kompetanse på viktige områder
• Svak skriftlig saksbehandling i viktige saker
• Holdning om at tillit mellom personer og gode 

kraftpriser gjorde kontrollmekanismer mindre 
viktig

• Lav forståelse og respekt for 
risikoproblemstillinger

• Manglende kritisk sans
• Sterk vilje til ekspansjon

17. 
september 

2013



Styrene (1)

• Ingen formelle underutvalg
• Politisk rekruttering til styret: 

– Tydelig de tidligste årene, deretter søkte man å ikke 
vektlegge politiske forhold 

• Få/ingen med hadde bakgrunn fra kraftbransjen 
• Få/ingen som hadde kunnskap om finansiell 

handel
• Nesten ingen hadde bakgrunn fra 

tung/kapitalintensiv industri
• Alle styremedlemmer rekruttert regionalt



Styrene (2)

• Svak kontroll og oppfølging. Beslutninger ble 
antatt fulgt opp

• Benyttet ikke innsikt til å opplyse lokalmiljøet 
(Bardufoss)

• Ble ført bak lyset av ledelsen i Sp-saken og i 
First House-saken, uten særlig kritisk 
tilnærming

• Utilstrekkelig vurdering av finansiell risiko 
(SKS/Nordkraft)



Revisor

• K&Ks første revisor varslet, men ble valgt bort
etter initiativ fra administrasjonen i
datterselskapet

• Konsernrevisor ble informert, men unnlot å 
bringe saken videre til styret

• Ny revisor i K&K hadde ikke
kraftkunnskap/erfaring fra kraft

• Undersøkelser i 2006 og 2009/10 førte ikke til
avdekking av regnskapsfeil



Bedriftsforsamlingen

• Politisk rekruttert. Reflekterte politiske 
styrkeforhold

• I tidlig fase: Politiske gruppemøter (saker avgjort 
på forhånd)

• BF mer politisk enn styrende og kontrollerende
• Bidro til misledende informasjon om SP-saken
• Rollekombinasjon BF – Eierskapsutvalg

– Grunnlag for First House-saken
• Oppkjøpene i SKS/Nordkraft ble vedtatt uten at 

finansieringsplanen ble fremlagt



Eierne

• Betraktet TK som grunnsolid
• TK som investeringsverktøy i lokal

næringsutvikling
• Hadde landsdelsambisjoner for TK
• Uformell og muntlig kommunikasjon med 

selskapet
– Eiermøter

• Som regel representert vs TK av sine toppledere, 
med betydelige fullmakter

• Eierne belaget seg budsjettmessig på årlig utbytte



Eiernes kontrollutvalg

• Tok i 2010 initiativ til å kunne delta på møter i
BF og GF i datterselskap

• Drøftet Sp-saken: Konklusjon som BF (nesten)
• Ville stille mange spørsmål, ble invitert til

orientering av TK, i 2011 og 2012 (etter K&K 
var kjent). Ingen oppfølging

• Vurdert om kunne gjøre “forvaltningsrevisjon”. 
Etter juridisk vurdering: Utenfor mandat. 



Oppsummering

• Hvilke konklusjoner bør trekkes?
– Den svake interne kompetansen på viktige områder

ble ikke avdekket av styrende organer
– Svak kompetanse og styringsforståelse i styret og i BF
– Eiernes kontrollutvalg hadde ingen reell

kontrollfunksjon – og kan neppe ha det
– Revisors kontroll kan ikke erstatte egen internkontroll

og god styring

• Ansvaret ligger til syvende og sist hos eierne!
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