Notat
Til:

Sogn og fjordane fylkeskommune v/fylkesrådmannen

Fra:

Wiersholm

Ansv. advokat:

Inge Ekker Bartnes

Dato:

14. januar 2015

FJORD1 - EIERSKAPSSAK - PROSESS
Fylkesrådmannen har ved e-post av 29. desember 2014 bedt om en oppdatering i forhold til
prosessen med eierskapssaken vedrørende Fjordl.
Det var opprinnelig lagt opp til at fylkesutvalget skulle få fremlagt resultatene fra arbeidet
med mandatets trinn 2 i fylkesutvalgsmøte i desember 2014.
Arbeidet med tilretteleggingen har imidlertid tatt langt mer tid enn forutsatt og har således
blitt forsinket. Bakgrunnen for dette er at informasjonsinnsamlingen, og kommunikasjonen
med representanter i Fjordl, har vært langt mer tidkrevende enn opprinnelig antatt.
Hovedsakelig skyldes dette at prosessen har blitt forsinket under henvising til manglende
formelle avklaringer samt at avtalte møter/milepæler har blitt skjøvet på etter initiativ fra
selskapet.
Det har imidlertid i løpet av andre halvdel av november, tidlig desember og tidlig januar blitt
avholdt arbeidsmøter/telefonkonferanser med Fjordl, og vi har nå blitt lovet at alle våre
spørsmål (som er stillet i forbindelse med utarbeidelse av et Informasjonsmemorandum
("Prospekt") vil bli besvart i løpet av uke 4/2015. I tilknytning til ekstraordinært
fylkesutvalgsmøte den 10. desember 2014 ble det bekreftet at dokumenter/spørsmål skulle
være oss i hende i god tid før jul. Vi legger nå til grunn at den avtalte tidslinjen med Fjordl
overholdes.
Lagt til grunn at dette blir oppfylt, vil vi være i stand til (endelig) å påstarte prosessen i
markedet i løpet av uke 5/2015. Prosessen har således vært langt mer tidkrevende med
stadige endringer og tilpasninger, hvilket også har innebåret at kostnadsoverslaget datert
12. september 2014 ikke lenger er realistisk og vil således bli oversteget. Vi presiserer
imidlertid at vi tilstreber en kostnadseffektiv prosess som mulig, bl.a. med bruk av minst
mulig ressurser, men det som er nødvendig for prosessen må naturligvis gjennomføres.
Fjordl har videre uttalt at de vil trenge omtrent en periode på 2-3 uker (fra det gis beskjed
fra fylkeskommunen (v/fylkesutvalget) til selskapet via selskapets /styre) på å fremskaffe
all dokumentasjon som er nødvendig som grunnlag for en selskapsmessig gjennomgang
("due diligence") fra eventuelle interessenter. Vi legger opp til at dette eventuelt først vil
skje i etterkant av en fylkesutvalgets behandling (jf. nedenfor).
For at prosessen (frem til neste behandling i fylkesutvalget) skal være optimal bør det
påregnes en tidsmessig ramme på ca. 4 - 6 uker, dvs. i perioden fra uke 5/2015 til uke
9/2015 til uke 11/2015. Dette innebærer, lagt til grunn at grunnlaget for å gå i markedet i
løpet av uke 5/2015 er tilstede, at vi straks i etterkant av uke 11/2015 bør kunne
presentere et foreløpig resultat til fylkesutvalget (som tidligere forutsatt).
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Notat

Dette innebærer at vi mener det kan legges opp til en fylkeskommunal behandling i
fylkesutvalget av prosessen (så langt) i uke 13/2015, så vidt vi forstår nærmere bestemt til
å være den 26. mars 2015.
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