
 

 

 
 
Referat fra ekstraordinært møte i AU  
04. november 2016 kl. 1230 - 1330 
Sted: Scandic Dyreparken hotell 
 
Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjaaland, Per Kristian Lunden, Robert Cornels 
Nordli, Lena Kloster, Margrethe Handeland (1. vara) og Harald Furre (2. vara). 
 
Gjester i møte: Styreleder Lars Erik Torjussen, Nicolai Homme (rådgiver) og Roy Mersland 
(rådgiver). Konsernsjef Cristian Rynning-Tønnesen deltok i møte fram til kl. 13.00 
 
Referat: Rune Røiseland (sekretariat) 
 
 
SAKER I MØTET 
 

1. Oppsummering av eiermøte 4.11 
Etter at Statkraft kl. 18.00 torsdag 3.11 bekreftet at konsernsjef Christian Rynning-
Tønnesen ønsket å møte de kommunale eierne i Agder Energi ble programmet for 
eiermøte 4.11 endret. En orientering om endringen ble umiddelbart distribuert til 
kommunene. 
 
I eiermøte anmodet Christian Rynning-Tønnesen Agderkommunene om 
fusjonssamtaler med de kommunale eierne i Skagerak Energi. Selv er Statkraft 
forberedt på å selge seg ned - eller ut av selskapene, dersom det viser seg mulig å 
finne løsninger der alle parter opplever seg ivaretatt.  
 
Eiermøtet gav AU mandat til å følge opp Statkrafts initiativ. 
 
AU vil i løpet av november avklare fremdrift og innhold i en uforpliktende prosess 
som kartlegger hvordan kommunenes verdier og eierinnflytelse i Agder Energi best 
mulig kan ivaretas og videreutvikles i et eventuelt større selskap. Eiermøtet holdes 
orientert om samtalene, og når det foreligger et diskusjonsgrunnlag vil kommunene 
få dette presentert. Grunnlaget skal diskutere både muligheter og utfordringer. 
 
I og med programendringen i eiermøte vil AU i sitt neste møte ha en gjennomgang av 
forundersøkelsen som ble gjennomført med tanke på rullering av 
eierskapsmeldingen. Hvordan det videre arbeidet med eierskapsmeldingen skal 
gripes an, i lys av prosessen som er initiert av Statkraft, vil AU drøfte nærmere på 
nyåret. 

 
2. Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt. 
 
Neste møte i AU: Torsdag 17.11 kl. 1530. Sted: Kommunehuset i Evje. 
 
 
Ref. 
 
Rune Røiseland    Bjørn Ropstad 
Kristiansand, 04.11.2016 


