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Aktuelt om eierskap 

Dette nyhetsbrevet er laget for 
kommunestyrerepresentantene 
som er engasjert i et sterkt re-

gionalt eierskap i Agder Energi. 
Nyhetsbrevet gis ut etter kom-
munenes eiermøter. Dette ny-
hetsbrevet er sendt ut etter 

møtet på Rica Dyreparken Ho-
tell, 12. oktober 2012.

For mer informasjon om 

eierskapet og hvordan Ag-
dereierne samordner sitt 
eierskap i Agder Energi: se 

www.agdereierne.no.

- Ja til sonderinger

Etter å ha presentert eiermøtet for hvilke muligheter Agder Energi 

står overfor, fikk konsernsjef Tom Nysted solid tilslutning til å son-
dere selskapets posisjoner i forhold til en forventet restrukturering 

av kraftbransjen. Sonderinger innebærer å utrede mulige synergier 

mellom Agder Energi og andre selskaper. 

Eiermøtets arbeidsutvalg skal delta i sonderingene og samtidig kartlegge hvordan Ag-
derkommunenes innflytelse og eierinteresser kan ivaretas i et eventuelt større selskap. 
Resultatene av sonderingene skal legges fram for eiermøtet og kommunene skal ha 
anledning til å drøfte disse før det eventuelt innledes mer forpliktende prosesser.

Det ble under debatten rette kritikk mot deler av forarbeidet til eiermøtet fordi en 
diskusjon om eventuelle sonderinger ikke var tydelig kommunisert gjennom agendaen. 
Uroen knyttet seg først og fremst til om en sonderingsprosess kan komme ut av eier-
nes kontroll og gi en utvikling som ikke tjener kommunenes interesser. Leder av AU 
forklarte bakgrunnen for hvordan saken var lagt opp, men beklaget også at denne ikke 
var klarere definert i innkallingen.

Før diskusjonen startet, påpekte Nysted at det å stå stille ikke er et godt alternativ. 

- Det er flere hundre små og mellomstore kraftselskaper i Norge, og en slik frag-
mentert struktur må endres for å klare de store investeringene som venter i årene 
framover. Større enheter gir etter Nysteds syn også bedre muligheter for mer effektiv 
drift og redusert risiko for lavere avkastning i dårlige tider. I sitt foredrag poengterte 
han også at kommunale eiere fortsatt kan sitte i førersete i et nummer 2. selskap i 
Norge.
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- Ingen eierskap er optimale

- Det er flere som mener at kommunalt eierskap er problematisk, men det er 
alle typer eierskap. Børseide selskaper har for eksempel ett hovedmål, og det er 
mest mulig tilbake for investeringene på kortest mulig tid, sa førsteamanuensis 
Roy Mersland til eiermøtet.

Mersland mener at ingen eierskap er optimale, og at kommunalt eierskap er en 
god eierform hvis styringen er god nok.

- Den beste måten å disiplinere ledelse og styre på, er å gi klare signaler om 
forventet utbytte.

Han fremhevet også at det er en klar fordel at en viljeserklæring ikke er skrevet 
i stein. Da ville en i så fall ikke hatt noe glede av å en verdiøkning i selskapet.

Mot et nordisk kraftoverskudd

Vi går mot et norsk kraftoverskudd, og kraftprisene er derfor sterkt påvirket at 
kvotepriser, kabelutbygginger og teknologisk utvikling.

Oluf Ulseth, direktør for Energi Norge (interesse- og 

arbeidsgiverorganisasjon for energibedrifter tilsluttet 
NHO), holdt et innlegg om situasjonen i kraftbransjen. 
Han framhevet særlig at norsk kraftbransje påvirkes av 
politiske rammebetingelser, som i økende grad bes-
luttes i Europa.

- Kraftmarkedet i Norge og Norden er i stor endring. 
Fra 2014 er EUs mål at hele Europa skal kobles til ett 
kraftmarked. Dette får store følger for norske kraftselskaper.

- Direktiver fra Brüssel og det europeiske kvotemarkedet er helt avgjørende for 
overskuddet i Agder Energi i fremtiden. Når offentlige krav og forventinger til 
bransjen øker, må bedrifter være i stand til å takle store sakskomplekser. 

- Når det kommer til kommunalt eierskap påpekte han at valg av utbytte er 
eierens valg, men at offentlig eierskap er ofte preget av vanskeligheter med å 
stille opp med penger andre veien når det trengs.
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ALLE PRESENTASJONER PÅ NETT
Alle foredrag og referat fra eiermøte publiseres på www.agdereierne.no. 
Her ligger også referater fra arbeidsutvalgets møter, digitale utgaver av pub-
likasjoner som eierskapsmeldingen og veileder til avtaleverket som regulerer 
eierskapet. 
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