
 

 

 
 
 
 
 
Referat fra eiermøte 03. desember 2010  
 
Sted: Quality hotell, Kristiansand  
Til stede: Representanter for 29 kommuner (Risør kommune var ikke representert) 
 
Styreleder Sigmund Kroslid og konserndirektør økonomi/finans, Pernille Kring 
Gulowsen deltok på vegne av Agder Energi i møtet. 
 
Statkraft ved Kristian Aa og Statnett ved Auke Lont var invitert til å bidra med 
innlegg og foredrag. 
 
Møteleder: Ordfører Bjørn Ropstad (leder AU). 
 
 
Saker i møtet: 
 
1.  Agder Energi - betraktet fra Lysaker  
Statkraft ved Kristian Aa takket for invitasjonen til kommunenes eiermøte og 
innledet sitt foredrag med å klargjøre Statkraft sine videre ambisjoner for eierposten i 
Agder Energi. SK utelukker ikke kjøp av flere aksjer i AE, men oppfatter kommunene 
på Agder som langsiktige gode eiere, og ”innretter seg som minioritetsaksjonær i 
overskuelig framtid”. Aa fremhevet videre det gode samarbeidet med kommunenes 
arbeidsutvalg og inviterte til å fortsette dette. Han inviterte til konkret til samtaler om 
eierstrategier, kapitalisering og styrets størrelse og sammensetning. Se 
presentasjonen fra eiermøte her. 
   
Innlegget fra Kristian Aa ble kommentert av en rekke representanter i innlegg senere 
i møtet, men følgende hadde spørsmål og umiddelbare kommentarer: Pål Dale (Valle 
kommune) og Kai Jeiskelid (Bykle kommune). 
 
2. Status strategiprosess og mulighetsrom for Agder Energi 
Styreleder Sigmund Kroslid gav Eiermøtet en orientering om arbeidet med 
strategirevisjon i Agder Energi og fremhevet ulike faktorer som påvirker utvikling og 
drift av selskapet. Kroslid presentert også et sett modeller som styret har utarbeidet 
med tanke på forestående drøfting av utbyttepolitikk. Presentasjonen kan lastes ned 
her. 
 
3. Hovedprinsipper for ansvarlig lån 
Eiermøtet i oktober 2010 ba arbeidsutvalget jobbe videre med spørsmål knyttet til 
kapitalstruktur og evt. en ordning med ansvarlig lån. Pernille K. Gulowsen 
presenterte hovedprinsipper for ansvarlig lån og presentsjonen kan lastes ned her. 
 
I forlengelse av innlegget hadde følgende representanter ordet: Stein A. Ytterdal 
(Farsund kommune) og Arne Thomassen (Lillesand kommune). 
 
4. Framtidig utbyttepolitikk og eierstyring  
Eiermøte vil i 2011 ta stilling til en framtidig utbyttepolitikk (nåværende politikk er 
berammet til og med 2011). Fire representanter var på forhånd invitert til å dele 



 
 

tanker om eierskap og utbytte, og dette dannet videre grunnlag for ordvekslingen 
som fulgte senere i møtet. Innlederne var: 
 
Per Sigurd Sørensen (Kristiansand kommune) 
- som fremhevet verdien av å være strategiske eiere, viktigheten av å samspille med 
Statkraft og utøve eierskapet i ”evighetens perspektiv”. Sørensen tok også til ordet 
for at en framtidig utbyttepolitikk ikke nødvendigvis skulle knyttes opp til bestemte 
beløp, men heller fokuseres ut fra en prosentvis avkastning på kapitalens verdi. 
 
Maya Twedt Berli (Vegårshei kommune) 
- som uttrykte glede over nye signaler fra Statkraft da disse innebærer en 
anerkjennelse av kommunene som eiere for Agder Energi. Berli understreket videre 
at det er eierne som skal gi selskapet signaler om utbytteforventninger, men 
uttrykte tilfredshet med at saken synes å være i en god prosess fra styrets side. Hun 
understreket AEs store verdi for landsdelen og at vurdering av avkastning også må 
gjøres i et samfunnsperspektiv. Berli pekte avslutningsvis på muligheten for å 
oppjustere verdien på selskapets ulike anlegg i framtiden.  
 
Oddmund Ljosland (Åseral kommune) 
- som sluttet seg til Maya Twedt Berlis tilfredshet med innlegget fra Statkraft og at 
han med stor interesse også lyttet til signalene om langsiktig eierskap fra ordfører i 
Kristiansand. Ljosland anmodet eierne og selskapet om å vurdere enkelte prosjekter 
med et lavere krav til avkastning (ned mot 4%) og nevnte spesielt vannkraft og 
oppgradering av damanlegg. 
 
Tellef Olstad (Åmli kommune) 
- som gav arbeidsutvalget ros for en god oppsummering av kommunenes 
begrunnelse for nåværende utbyttepolitikk i en nylig publisert kronikk og 
understreket betydningen av en fast og forutsigbar utbyttepolitikk på linje med 
dagens utbyttenivå. Olstad påpekte nødvendigheten av en god avkastning og 
utbetaling til kommunene. Videre tok han til ordet for mer og bedre informasjon fra 
selskapet om ulike deler av virksomheten da det fra omgivelsen forventes at eierne 
har god kjennskap til selskapets aktivitet.  
 
I den påfølgende ordvekslingen tok følgende møtedeltakere ordet: Berit Kittelsen 
(Vennesla kommune), Hans Antonsen (Grimstad kommune), Vidar Skårland 
(Songdalen kommune), Jan Dukene (Tvedestrand kommune), Maya Twedt Berli 
(Vegårshei kommune), Helge Sandåker (Marnardal kommune), Oddmund Ljosland 
(Åseral kommune), Arne Thomassen (Lillesand kommune), Tore Askildsen (Mandal 
kommune). Kristian Aa presiserte på oppfordring sitt innlegg tidligere i møtet (se 
nyhetsbrevet Aktivt Eierskap 4, 2010). 
 
Flere gav sterkt uttrykk for verdien av Agder Energi og viktigheten av en 
utbyttepolitikk som også i framtiden gav eierne avkastning i form av økonomiske 
ressurser. Det ble også uttrykt bekymring for at 2013 skulle bli et særlig krevende 
år for Agder Energi og at kommunene ikke i utgangspunktet har mulighet til å 
tilføre selskapet kapital dersom dette skulle være ønskelig på senere tidspunkt.  
 
5. Med kabler til Europa 
Statnett ved Auke Lont presenterte Eiermøtet for oppdaterte planer og Statnett sine 
tanker rundt konsekvenser og potensialer for større overføringskapasitet mellom Sør-
Norge og Europa. Se Lont sin presentasjon her. 
 



 
 

I forlengelse av innlegget tok følgende møtedeltakere ordet: Sigmund Kroslid 
(styreleder Agder Energi), Stein A. Ytterdal (Farsund kommune), Odd Omland 
(Kvinesdal kommune, Thor Jørgen Tjørhom (Sirdal kommune) og Roy Mersland 
(UiA).  
 
Neste eiermøte 
Arbeidsutvalget vil umiddelbart etter nyttår fastsette møtekalender for 2011 og 
kommer i forbindelse med dette tilbake til tidspunkt for neste eiermøte. 
 
 
 
 
 
Kristiansand, 13.12.2010 
 
 
 
 
Bjørn Ropstad    Rune Røiseland (referat)  
leder arbeidsutvalget   sekretariatet 
 


