
KOMMUNENE PÅ AGDER

EIERSKAPSMELDING

FOR AGDER ENERGI

Felles arv, ansvar 
og muligheter

Eiermøte i Agder Energi
Scandic hotel, Sørlandsparken

24.10.2022

Felles arv, ansvar og 
muligheter



Felles arv 
og ansvar
- men hvilke 
muligheter 

får vi?



Program og agenda
• Åpningsforedrag: Regionale kraftselskaper som drivkraft i det grønne 

skiftet!?, ved leder av Miljøstiftelsen Zero, Sigrun Aasland
• Statusrapport, fusjonsprosess og selskapets vurderinger av forslag til 

skattereform for energisektoren, ved Agder Energi
• «Hvilke følger har den foreslåtte skattereformen for 

eierkommunene?», ved professor Roy Mersland, Handelshøyskolen 
UiA
oMulighet for spørsmål og kommentarer
o Presentasjon av utkast til uttalelse fra Eiermøtet

• LUNSJ (12 – 1245)



Program og agenda
• Oppsummeringer av formiddagen og ferdigstilling av eventuell uttalelse fra 

Eiermøtet 
• Gjennomgang av sentrale bestemmelser og grunnlag for samordning i nytt 

avtaleverk på vei inn i nytt kommunalt eierfellesskap med Drammen kommune og 
Vardar, ved professor Roy Mersland, Handelshøyskolen UiA
• Formelle saker til behandling

o Valg av medlemmer til nytt AU 
o Valg av ny valgkomite for Agdereierne 
o Selskapets nye navn 

• Eventuelt

Møteslutt ca. kl. 14.00



Forslag til uttalelse fra eiermøte i Agder Energi

Norge og Europa er i en ekstraordinær situasjon med krig og flere kriser som krever at fellesskapet stiller 
opp for de som trenger det. Strømsituasjon krever ekstraordinære tiltak. Som eierkommuner i Agder 
Energi ønsker vi å signalisere til regjeringen at vi har forståelse for at vi og selskapet vårt må dele med 
fellesskapet noen av de ekstra inntektene som nå kommer på grunn av de høye strømprisene. 
Innretningen og størrelsen på Regjeringens skatteforslag må justeres noe. Agder Energi ønsker å være en 
ledende aktør i det grønne skiftet. Vi trenger en innretning som bedre sikrer at det er bedriftsøkonomisk 
lønnsomt og finansielt mulig å investere i ny grønn kraftproduksjon. Dette vil også kunne gi billigere strøm 
til innbyggere og næringsliv. Samtidig må vi som eiere kunne forvente en fornuftig avkastning på vår 
kapital.

Vi ber om at forslaget endres slik at:
• Grunnrenteskatten økes fra 37% til 40% og at økningen gjøres midlertidig
• Høyprisbidraget gjøres midlertidig og beregnes utfra gjennomsnittlig årspris over 70 øre og ikke time 

for time. Høyprisbidraget må gis en innretning som ikke får uheldige virkninger i forhold til selskapenes 
sikringsstrategier

• Endringene i skattene for vannkraft gjøres gjeldene fra 01.01.2023.

En innretning som denne vil gi energiselskapene mer forutsigbarhet og bedre rammebetingelser for å 
investere i økt produksjon og effekt, eierkommunene vil beholde en mer rettferdig andel av 
verdiskapningen og Regjeringen vil fortsatt motta storparten av budsjettert proveny. Samtidig som man 
sikrer innbyggerne og næringslivet best mulige rammer utfra dagens situasjon.



Formell sak til behandling i eiermøte

1) Valg av medlemmer til nytt AU
Leder: Per Sverre Kvinlaug, ordfører Kvinesdal kommune
Medlem: Robert Cornels Nordli, ordfører Arendal kommune
Medlem: Gro Boge Aasheim, varaordfører Åseral kommune

1. vara: Even Tronstad Sagebakken, ordfører Lindesnes kommune
2. vara: Marianne Landaas, ordfører Tvedestrand kommune
3. vara: Steinar Kyrvestad, ordfører Valle kommune



Formell sak til behandling i eiermøte

2) Ny valgkomite for Agdereierne
Leder: Jan Oddvar Skisland, ordfører Kristiansand kommune 
Medlem: Margrete Handeland, ordfører Hægebostad kommune
Medlem: Nils Olav Larsen, ordfører Vennesla kommune
1. Vara: Jan Kristiansen, ordfører Lyngdal kommune
2. Vara: Beate Skretting, ordfører Grimstad kommune

Varamedlemmer deltar fast i komiteens møter



Formell sak til behandling i eiermøte

3) Selskapets nye navn 



NB! 

Husk å signere fullmakt til leder av AU. 

Leveres til sekretariatet nå eller sendes på e-post til 
rune@agdereierne.no


