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Saker og program!
Sak 1. Evaluering av arbeidsform. Eiermøtet/AU. Oppgaver og 

mandat. !
Sak 2. Hvordan være strategiske eiere? Presentasjon av plan for 

kompetansebygging og kommunikasjon fra AU.!
Sak 3. Sammensetning av styre og bedriftsforsamling. Mulighet for å 

gi innspill til kompetansesammensetning og antall medlemmer i de 
to organene samt ordning for vararepresentasjon.!

Sak 4. Valgkomite for nytt AU!
Sak 5. Rammebetingelser for nett. Oppfølging og status i saken vedr. 

minstefradraget for tilkobling til nett. !

Orienteringer fra Agder Energi:!
• Agder Energi sitt arbeid med rammebetingelser. Gjennomgang av 

aktuelle utfordringer og pågående arbeid!
• Status Agder Energi!

Tema:!
”Muligheter og begrensninger for utnyttelse av vannkraftressursene!
på Agder”!
• Potensialer, status og planer (ved AE)!
• Agder i nasjonale perspektiv (ved Rune Flatby, NVE)!

15. Februar 2010!
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 Oppfølging av 
eierskapsmeldingen !

            Sak 1 – 3 

1.  Evaluering av arbeidsform. Eiermøtet/AU. 
Oppgaver og mandat. !

2.  Hvordan være strategiske eiere? Plan for 
kompetansebygging og kommunikasjon.!

3.  Sammensetning av styre og bedriftsforsamling. 
Mulighet for innspill til 
kompetansesammensetning og vurdering av 
forslag om færre medlemmer i de to organene 
og vararepresentasjon.!

15. Februar 2010!
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Arbeidsutvalgets mandat 
og oppgaver!
Samordningsavtalen, strategiutvalgets rapport og saker !
fra Eiermøtet:!
•  være valgkomitè!
•  formidle informasjon i forhold mellom Eiermøtet og AE!
•  være et forum mellom Eiermøtet og deres valgte 

medlemmer i styre og bedriftsforsamling!
•  forberede og arrangere eiermøtene!
•  knytte til seg sekretariatsfunksjon fristilt fra selskapet!
•  være Eiermøtets kontaktledd mot pressen!
•  bygge allianser med eiere i andre regionale 

energiselskap!
•  dialogmøter med Statkraft!
•  følge opp enkeltsaker fra Eiermøtet. !

15. Februar 2010!
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Hvordan være  
strategiske eiere? !
Kommunikasjon!
•  Tilrettelegge for bred involvering!
•  Faste møter mellom AU og kommunenes 

styrerepresentanter!
•  www.agdereierne.no!
•  Nyhetsbrev etter eiermøtene!
•  Referater fra møter i AU og eiermøter!
•  Dialog med Statkraft!
•  Delta i relevante mediedebatter!
•  Følge opp eierkommunens interesser ovenfor sentrale 

myndigheter gjennom deltagelse i relevante nettverk 
og møter sammen med andre regionale 
kraftverkseiere.!

15. Februar 2010!
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Kompetansebygging!
•  Følge opp Eiermøtet gjennom å sette særlig aktuelle tema 

på dagsorden i eiermøtene og invitere relevante eksterne 
kompetansemiljøer til å bidra med foredrag, informasjon 
og diskusjonsgrunnlag!

•  Aktivt samspill med Agder Energi for på beste måte å 
utnytte fagkompetansen i konsernet, ikke minst i 
eiermøtene!

•  Benytte kompetanse og relevante ressurser i Statkraft, 
også i eiermøter!

•  AU deltar på konferanser med særlig relevant faglig fokus, 
og aktivt formidle erfaringer og ny kunnskap tilbake til 
Eiermøtet!

•  Avsette ressurser slik at AU ved behov kan innhente 
ekstern kompetanse for å utrede særlig viktige saker!

•  Avsette ressurser slik at det i særlig viktige saker, og med 
utgangspunkt i relevant kompetanse/nettverk i 
kommunene, kan etableres midlertidige arbeidsgrupper 
med mandat fra AU/Eiermøtet.!

15. Februar 2010!
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Styre og 
Bedriftsforsamling !
(Samordningsavtalen, Aksjonæravtalen, selskapets vedtekter)!

Personene som representerer kommunene i selskapets styre skal !
velges på bakgrunn av sin kompetanse, og fortrinnsvis komme !
fra det politiske miljø. !

Til vurdering i Eiermøtet:!
-  Kompetanse!
-  Antall medlemmer i de to organene!
-  Valgperioder, rullering/kontinuitet!
-  Ordning for vararepresentasjon!

I dag: !
12 styremedlemmer med personlige vararepresentanter (4/4/4)!
48 medlemmer i bedriftsforsamlingen (16/16/16)!
Velges for to år av gangen, annen hvert år!

15. Februar 2010!
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Valgkomite, nytt AU!
Innstilling fra AU:!

•  Maya T. Berli (Vegårshei kommune), leder!
•  Knut A. Austad (Bygland kommune)!
•  Reidar Gausdal (Flekkefjord kommune)!

15. Februar 2010!
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Neste !
eiermøte:!
30. april!
2010!


