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Rådmannens innstilling:
1. Trysil kommune prolongerer ikke nåværende avtale med Ishavskraft.
2. Trysil kjøper 1 – en - aksje à kr 1 000,- i Kommunekraft AS og vil på den måten bli aksjonær og
kan da bruke Kommunekraft AS sin kompetanse i forvaltningsavtaler på konsesjonskraft.
3. Forvaltningsavtalen for konsesjonskraft blir videre håndtert av Kommunekraft AS med utlysning
på Doffin, jfr. regelverk for offentlige anskaffelser.

Trysil kommune
Jan Sævig
rådmann
(Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor uten signatur.)

Bakgrunn
Trysil kommune sin konsesjonskraft har blitt forvaltet av Ishavskraft de siste årene. Den siste
fremforhandlende avtalen gjaldt for 2015-2017 og er vedlagt.
I 2017 ble det besluttet i fagrådet for innkjøp i Sør-Østerdal en prolongering for 2018.
2017 ble et forholdsvis dårlig forvaltningsår. Prisene ble fastsatt på et uheldig tidspunkt og dette gjorde
at vi ikke fikk de inntekter som det var budsjettert med.
Budsjettet for netto inntekter fra konsesjonskraft var på kr 1,5 MNOK og realiserte inntekter ble en del
lavere på kr 0,613 MNOK.
I perioden 2012-2017 har vi sett følgende utvikling for forvaltning av kraft: (netto inntekter)
2017:
2016:
2015:
2014:
2013:
2012:

612.860,1.635.405,1.708.791,2.077.798,2.394.583,3.447.475,-

Vi ser at netto inntekter har falt for hvert år og at det desidert største fallet skjedde i 2017. I 2017 ble en
vurdering om prolongering eller ikke utsatt flere ganger, inntil kommunene ble påtvunget en beslutning
på et veldig uheldig tidspunkt.
Vi bør derfor nå ta stilling til eventuell utlysning av kraftforvaltning med anbudsrunde, slik at vi kan velge
en passende avtale.
Det har dukket opp et firma som heter Kommunkraft AS, som eies av 129 kommuner, 9 fylkeskommuner
og LVK. Dette firma gjør i praksis noe av den samme jobben som Abakus gjør. De legger ut anbudet på
Doffin, innenfor regelverket for offentlig anskaffelse, hvoretter vi kan velge fastpris, forvaltningsavtale
eller spotpris. Kommunen kan også velge en kombinasjon av disse.
Alt i alt er markedet for kraftforvaltning meget komplekst. Kommunekraft AS har spisskompetanse på
dette markedet. Både Åmot kommune og Tynset kommune, som vi fram til nå har samarbeidet tett med i
vår kraftforvaltning, vurderer en overgang til Kommunekraft AS for deres kraftforvaltning. Om så skjer vil
det kunne få som konsekvens at Trysil og andre kommuner i innkjøpssamarbeidet ikke har nok volum til
å få gode priser i markedet, sammenlignet med vårt totale forvaltningsvolum når vi samler alle
kommuner som har benyttet Abakus.
Kommunekraft AS har vist seg til å oppnå gjennomsnittlig gode priser gjennom mange år, sammenlignet
med markedet. Likevel vil det bety at vi for dette området velger bort Abakus AS, som vi er medeier i.

Vurdering
Kommunekraft AS har god spisskompetanse i et ellers meget komplekst marked, som er avhengig av
utviklinger på kullpriser, nivåer i vannbassenger, det internasjonale energimarkedet og andre faktorer.
Dette er noe som den enkelte innkjøpsansvarlige i våre kommuner i innkjøpssamarbeid ikke kan tilegne
seg, da dette krever en daglig oppdatering i markedet.
Trysil kommune kan velge 3 løsninger:
1. Vi holder oss til Abakus AS og lyser ut en konkurranse via de og på Doffin, eventuelt sammen
med andre kommuner som ønsker det. Ulempe er at vi ikke lenger klarer å legge ut et interessant
nok volum i markedet for å oppnå de beste priser.
2. Vi kjøper en aksje i Kommunekraft AS, noe som gjør at vi blir gitt mulighet å nyttiggjøre oss av
den kompetansen som Kommunekraft AS har.
3. Vi bruker Kommunekraft AS sin kompetanse, uten å bli aksjonær, men da blir prisen for deres
bistand noe høyere.

Konklusjon
Det syns å være mest fornuftig å bruke de som har best kompetanse i et komplekst marked.
Kommunekraft AS har spisskompetanse innen kraftforvaltning og kan være en god rådgiver for å oppnå
best mulige priser over tid. Det er enkelt å bli aksjonær, vi må kjøpe 1 aksje à kr. 1 000,- for å være
medeier på lik linje med andre kommuner. LVK eier 182 aksjer og Trysil er medlemskommune i LVK.
Ved å bruke Kommunekraft AS sin kompetanse kan vi ta raskere beslutninger enn i vårt nåværende
samarbeid hvor alle østerdalskommuner er samlet i en felles avtale. Når vi ønsker å prolongere må dette
først stadfestes av alle kommuner og vi har sett at det kan være ugunstig i et volatilt marked som kan
svinge enormt i prisnivå. Der vil vi ha behov for å kunne spørre om råd og følge det opp raskt.

