Referat fra eiermøte
Fredag 21. Februar 2014
kl. 10.00 – 14.00
Sted: Rica Dyreparken Hotell, Sørlandsparken
Til stede: 63 deltakere som representerte 28 av 30 kommuner, Agder Energi, styret,
gjester og sekretariatet (deltakere oppført på sirkulerende liste ved henvendelse til
sekretariatet).
Møteleder: Ordfører Bjørn Ropstad (leder av AU)
Eiermøtet var innkalt med følgende agenda og program:
10.00 Velkommen og orienteringer fra AU
10.15 Presentasjon av resultatregnskapet etter 2013 og statusrapportering fra
driften i Agder Energi, ved Pernille K. Gulowsen og Knut Hoven
10.50 Agder Energi og satsing innen Venture, ved Tor Øystein Repstad
11.05 Tom Nysted: ”Viktige trekk i energimarkedet som påvirker utvikling og
strategi i Agder Energi”
11.45 Lunsj
12.30 Valg av valgkomite og orientering om ulike valg i mai
12.45 Samtale med styremedlem Leif Atle Beisland
13.00 Agder Energi og langsiktig eierskap sett fra Løvebakken
Oppsummering fra møtet
I sin innledning orienterte Bjørn Ropstad om dialogen med de kommunale eierne i
Skagerak Energi (SE) og invitasjon til sonderinger mot en eventuell framtidig fusjon
mellom AE og SE. Bakgrunnen for orienteringen var også at Agderkommunenes
nåværende viljeserklæring knyttet til eierskapet inneholder en klausul der denne
forlenges fram til 1. juli 2015 - om det ikke innen 1. juli 2014 er fremmet forslag om
en fusjon.
Sonderingssamtalene mellom Agderkommunene og eierkommunene i SE ligger i
bero, og Ropstad fastslo at det ikke foreligger grunnlag for å fremme forslag til fusjon.
Nåværende viljeserklæring løper dermed videre og AU vil sammen med eiermøte
legge opp en prosess der kommunene fram mot våren 2015 på nytt gjør en grundig
vurdering av sitt videre eierskap. De tre kommunene som i 2013 signerte
viljeserklæringen med ett års perspektiv ble anmodet om å avklare sin holdning til
forlengelse innen eiermøte i mai. En helhetlig skisse til videre prosess vil bli lagt fram
i samme møte.
Agder Energi gav deretter en grundig orientering om konsernets resultatutvikling og
foreløpig resultat etter 2013 (845 millioner kroner). Eiermøtet fikk også presentert
status i arbeidet med ”Resultat 2014”, der høye ambisjoner i forhold til effektivisering
og inntjening driver organisasjonen fremover og styrker selskapets posisjoner. Agder
Energi Venture var i forlengelsen av dette spesielt invitert for å gi eierkommunene en
dypere innsikt i sin virksomhet.
Hovedforedraget før lunsj var ved konsernsjef Tom Nysted. Nysted trakk opp de store
linjene Agder Energi ser som relevante for sitt videre strategiarbeid og han pekte ikke
minst på potensialene selskapet har som leverandør av effekt etter hvert som Europa
i stadig større grad blir avhengig av fornybare energikilder.

Det var på forhånd distribuert underlagsdokument for valg av valgkomite til AU.
Eiermøtet sluttet seg enstemmig til valget av Helge Sandåker (Marnadal kommune)
som leder, Åse Severinsen (Søgne kommune) og Jan Dukene (Tvedestrand
kommune).
I siste del av møte deltok tre av Sørlandets stortingspolitikere med hver sitt innlegg ut
fra sine posisjoner etter valget sist høst. Ingunn Foss (H) la fram hovedpunktene i
regjeringens energipolitikk (se presentasjon på agdereierne.no). Odd Omland (AP)
understreket betydningen av at rettmessige deler av verdiskapingen ved bruk av
lokale naturressurser må tilfalle vertskommunene og Kjell Ingolf Ropstad (KrF)
utfordret kommunene til fortsatt å være langsiktige i sitt eierskap innenfor kraft.
Det ble invitert til å stille spørsmål og gi innspill i møtet. Følgende representanter
hadde ordet i løpet av samlingen: Tønnes Seland (Audnedal kommune), Jan
Sigbjørnsen (Flekkefjord kommune), Tarald Myrum (Valle kommune), Svein Arne
Jerstad (Kvinesdal kommune), Per Sverre Kvinlaug (Kvinesdal kommune), Reidar
Saga (Åmli kommune), Arild Winsnes (Birkenes kommune), Hans Antonsen
(Grimstad kommune), Jonny Liland (Sirdal kommune) og Lars Espedal (Vegårshei
kommune). Fra Agder Energi svarte Tom Nysted og styreleder Sigmund Kroslid på
spørsmål.
Alle presentasjoner som ble benyttet i møtet kan lastes ned fra
www.agdereierne.no/presentasjoner.
Det utarbeides et nyhetsbrev i etterkant av eiermøtet. Her speiles de sentrale
meningsutvekslingene og konklusjonene som ble trukket i møtet på en oversiktlig
måte. Nyhetsbrevet distribueres via kommunenes postmottak og er tiltenkt samtlige
representanter i kommunestyrene på Agder.
Dato for neste eiermøte er fastsatt til fredag 16. mai 2014.
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