Nyheter
●●Eierskapet i NTE. Forutsetter at det offentlige Nord-Trøndelag har kontroll over NTE.

Åpner for nye NTE-eiere
NAMSOS

Representantskapet i Nord-Trøndelag Ap
vil gi NTE-styret handlingsrom, og åpner
for at private og offentlige aktører kan
kjøpe seg inn i selskapet gjennom en
emisjon.
Forutsetningen er at kraftselskapet fortsatt skal være under offentlig nordtrøndersk eierskap og kontroll. Det vil i teorien si at 33
prosent av aksjene i NTE kan eies
av andre enn fylkeskommunen.
– Vi må legge til rette for at
selskapet kan møte de industrielle utfordringene som kommer i
framtida. Det betyr at NTE må
tilføres mer kapital, sier fylkesleder Bjørn Engen i Ap, som innrømmer at NTEs muligheter til
framtidig utvikling har vært en
vanskelig sak for fylkesstyret.
Med dette vedtaket går fylkespartiet bort fra sitt vedtak i 2007,
der de vedtok 100 prosent offentlig eierskap.

Vekststrategi
Engen vil ikke si noe om hvor
stor andel av NTE som kan flyttes over på nye eiere. For han er
det ikke det dette handler om.
– NTE trenger en vekststrategi. Vi vil gi styret det nødvendige handlingsrommet. Hvis vi
som eier ikke legger til rette for
det, gjør vi ikke jobben vår, sier
Engen, og viser til at fylkestinget
skal behandle eiermeldingen fra
NTE i sitt juni-møte.
– Hvordan skal selskapet tilføres kapital?
– Det kan skje på flere måter,
blant annet gjennom en rettet
emisjon mot nye eiere, sier
Engen, som samtidig understreker at det enstemmige vedtaket i
representantskapet i går kveld
ikke er noen blankofullmakt til
NTE-styret.
– I dag snakker mange i kraftmarkedet sammen med tanke på
framtidig samarbeid. Spørsmålet
er om NTE skal få delta i disse
samtalene, sier Engen, som tror
et slikt vedtak kan bidra til at det
drypper enda mer NTE-penger
på eieren i framtida.
– Med en slik strategi det nå legges opp til, kan det hende at selska-

pet blir mer verdt, og at det kommer mer penger til eieren som
følge av det. Det igjen er positivt
for Nord-Trøndelag, sier Engen.
Alternativet til å få inn nye
deleiere, er at fylkeskommunen
som eier går inn med kapital for
å sikre NTE tilstrekkelig utviklingskraft, ifølge fylkesråd May
Britt Lagesen.

Egenkapitalen for lav
Sakens kjerne er ifølge Rune
Hallstrøm fra Steinkjer ganske
så enkel for NTE sin del. Egenkapitalen i selskapet er for lav.
Derfor stilte han spørsmål
under debatten om NTE må være
med på alle vindkraftprosjekter
som de er invoverte i.
– Det går an å senke ambisjonsnivået, sa Hallstrøm, og la til
at det er styret selv som må gjøre
tiltak for å redusere kostnader.
– Jeg er ingen prinsipiell motstander av å selge ut deler av
NTE. Nettselskapet egner seg for
det, men ikke kraftverkene som
ligger i Namdalen, sa Hallstrøm.
– NTE må ikke være med på
alle vindkraftprosjektene. Det er
noe eieren til slutt må ta stilling
til, repliserte gruppeleder Carl
Sitter Geving.
Det var ingen som ytret seg
mot et vedtak der man åpner opp
for å få nye eiere inn i NTE. Dermed er det en sak Ap-representantene i fylkestinget vil fronte i
juni-møtet.
– Gjennom vedtaket viser vi at
vi har tillit til styret i NTE. De
har ønske om å kunne delta i
videre utbygging av fornybar
kraftproduksjon, men uten tilførsel av ekstern kapital vil selskapet i hovedsak konsentrere seg
om videreføring av vannkraftproduksjonen, sier Engen.
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Åpner for nye eiere: Fylkesleder Bjørn Engen i Nord-Trøndelag Ap fikk med seg et enstemmig representantskap på
å åpne opp for nye deleiere i NTE. Forutsetningen er at selskapet fortsatt er under offentlig nordtrøndersk eierskap og
kontroll.

