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Min rolle som styreleder 

Jeg ønsker krevende eiere som med utgangspunkt i sitt strategiske 
eierskap sørger for at jeg kan følge tydelige og konsistente 
styringssignaler. 

Konsernstrategien er det sentrale styringssignalet og 
måleinstrumentet. 

Viktig og både forstå og respektere roller og linjer i forholdet 
mellom eierorganisering og styret, og mellom styret og 
administrasjon.  

Som styreleder skal jeg sørge for at styret oppfyller sin rolle og 
ivaretar aksjonærfelleskapets interesser i forvaltningen av 
selskapet, et aksjonærfellesskap som består av eierkommunene på 
Agder og av Statkraft Regional Holding. 



Strategisk plattform 
 «Et ledende norsk konsern innen fornybar energi» 

Visjonen innebærer: 

• Langsiktig – opprettholder konkurransekraft gjennom høy kompetanse,  
forretningsutvikling, kontinuerlig forbedring, innovasjon og godt omdømme 

• Industriell – driver aktiv utvikling av konsernets virksomheter 

• Geografisk – regionalt og nasjonalt forankret med internasjonale 
perspektiver 

    Agder Energi skal ha en høy etisk standard. Dette skal prege alle 
konsernets aktiviteter slik at det sikrer konkurransekraften og omdømmet. 

 



Strategiske mål 
Økonomi 

• Verdijustert avkastning skal over tid være på linje 
med eller høyere enn alternative porteføljer/
investeringer med tilsvarende risiko 

• Oppnå optimal balanse mellom konsernets 
kapitalutnyttelse og ønskede risikoprofil 

• Oppnå konkurransedyktige resultater og 
forutsigbare utbytter 

• Kredittrating skal være minimum BBB+ 



• Opprettholde og videreutvikle konsernets ledende 
posisjon. Være en pådriver for, og posisjonere seg 
for, restrukturering i bransjen 

• Optimalisere konsernets portefølje gjennom å 
prioritere prosjekter, samt videreutvikle og 
realisere attraktive posisjoner 

Strategiske mål 
Marked 



• Fortsette arbeidet med HMS, slik at nullvisjon for ulykker etterleves og 
et lavt nivå for sykefravær (<3,5 %) opprettholdes 

• Øke verdiskapingen gjennom offensiv bruk av teknologi, 
kundeorientering og forretningsutvikling 

• Øke verdiskapingen gjennom økt kompetanse og utvikling av nye 
forretningsmodeller for utbygging av fornybar energi 

• Øke verdiskapingen gjennom effektiv ressursbruk og kontinuerlig 
forbedring 

• Utvikle og beholde forretnings- og endringsorienterte ledere og 
medarbeidere 

• Agder Energi skal ivareta forsyningssikkerheten 

Strategiske mål 
Operasjonell dyktighet 



Takk for oppmerksomheten 


