
 

 

 
 
 
 
 
Referat fra møte i AU  
 
Tid: 10.10.2017 kl. 12.00 – 15.30 
Sted: Kjøita, Kristiansand 
 
Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjaaland, Per Kristian Lunden, Robert Cornels 
Nordli, Lena Kloster og Margrethe Handeland (1. vara). 
 
Gjester i møte: styreleder Lars Erik Torjussen og Nicolai Homme (rådgiver) 
 
Referat: Rune Røiseland (sekretariat) 
 
SAKER I MØTET 
 

- Gjennomgang av status og veien videre i arbeidet med fusjonssondering. Samtale 
med styreleder og rådgiver 

- Ny eierskapsmelding fra Agdereierne 
- Program og planlegging av eiermøte 01.12.17 
- Eventuelt 

 
Oppsummering av møte 
 
1. Fusjonssonderinger 

Siden AU var samlet sist har administrasjonene i Agder Energi og Skagerak Energi 
sammen med rådgivere hatt ulike arbeidsmøter. Det har også vært møter med 
tillitsvalgte i de to selskapene, samt med rådmennene i Grenland. Møtene fortsetter frem 
mot styremøter i de to selskapene i slutten av oktober. Fokus i prosessen er å kartlegge 
muligheter for et nytt større energiselskap i forhold til fremtidsbildet for bransjen. Det 
arbeides konkret med beregning av mulige synergieffekter og effektiviseringsgevinster 
ved en eventuell fusjon. 
 
I møte presenterte Nicolai Homme en skisse til plan for den videre sonderingsprosessen. 
Etter en grundig drøfting presiserte AU følgende: 
 
- AU ser frem til å bli presentert for selskapenes vurderinger av synergieffekter og 
effektiviseringsgevinster ved en eventuell fusjon mellom Agder Energi og Skagerak 
Energi. Dette vil kunne skje 3. november. Innen dette møte vil også styrene i de to 
selskapene ha fått mulighet til å vurdere fusjonsanalysen. 
 
- Det er avgjørende viktig at de tre Grenlandskommunene på politisk nivå så raskt som 
mulig bekrefter sin holdning til en videre fusjonssondering, og at det innen 3. november 
er avtalt en konkret plan for samtaler mellom AU og politisk ledelse i Skien, Porsgrunn 
og Bamble. Før en slik dialog er etablert, og at ønske om å utrede en eventuell fusjon er 
bekreftet fra politisk hold i Grenland, vil AU avvente videre arbeid med saken fra 
Agdereiernes side.  

 



 
 

- Samtidig som det er avgjørende viktig med dialog på politisk nivå for framdrift på 
kort sikt, er en slik dialog også viktig i det lengre bildet. De kommunale eierne i både 
Grenland og Agder trenger tid til å arbeidet sammen for å bli kjent, bygge relasjoner 
og jobbe konkret med spørsmål knyttet til eierstyring av et eventuelt fremtidig 
fusjonert selskap. For AU er utgangspunktet erfaringene som er opparbeidet etter 
2005 og som bl.a. kommer til uttrykk i den kommende eierskapsmeldingen.  
 

- AU anser det også som avgjørende viktig at fusjonssonderingene struktureres slik at 
fellesskapet blant Agdereierne bevares gjennom prosessen, uansett hvilket utfall 
denne måtte få. Agdereiernes verdier i Agder Energi henger tett sammen med 
fellesskapet og aksjonærrettigheter som følger av et samlet majoritetseierskap. AU 
ønsker en snarlig gjennomgang av det eksisterende avtaleverket og da særlig en 
vurdering av hvordan dette kan influere på en eventuell fusjonsprosess. Sekretariatet 
forhører seg innledningsvis med jurist i Agder Energi som kjenner avtaleverket fra 
fusjonsprosessene på 2000-tallet. 
 

- Første mulighet til å informere kommunene om det pågående sonderingsarbeidet er 
i eiermøte 1. desember. Under forutsetningene av bekreftet politisk vilje i Grenland 
er dette møte en god anledning til å orientere åpent om selskapenes vurdering av 
potensialer for et eventuelt fusjonert selskap. Samtidig kan AU presentere et videre 
løp for fusjonssonderingene og en planskisse for en eventuell fusjonsprosess - som 
kan iverksettes dersom kommunene på bakgrunn av informasjon om potensialer og 
utfordringer, ønsker å gå videre. 
 

- Foruten å inneholde tydelige milepæler der det er mulig for kommunene å bremse 
eller avslutte arbeidet, må en planskisse for den videre sonderingen, og en eventuell 
formell fusjonsprosess, tydelig sette rammer for arbeid med bl.a.:  

o Modeller for hvordan Statkraft helt eller delvis kan løftes ut av det fusjonerte 
selskapet, og hvilke konsekvenser de ulike modellene vil kunne få med tanke 
på det nye selskapets risikoprofil og utbyttekapasitet på kort og lengre sikt. 

o En kartlegging av hvilke nye kapitalkilder som kan være aktuelle som 
medeiere i det eventuelt fusjonerte selskapet. Mulige følger av alternativene 
må drøftes. 

o Samlinger der kommunene i Grenland og Agder blir kjent og sammen 
utvikler modeller for fremtidig eierstyring i et eventuelt fusjonert selskap.   
 

- For at kommunene etter hvert skal kunne ta stilling til om sonderingene skal 
videreføres inn i en formell fusjonsprosess er det viktig at flest mulig får best mulig 
informasjon og anledning til å delta i diskusjonene. Foruten å bruke eiermøter kan 
AU etter hvert tenke seg å delta med informasjon gjennom direkte møter i den 
enkelte kommune dersom kommunene ønsker dette. Det kan også tenkes regionale 
møteplasser som et alternativ. En slik informasjonsrunde, med mulighet til å gi 
innspill og stille spørsmål, tenkes fordelt mellom medlemmene i AU.  
 

2. Ny eierskapsmelding fra Agdereierne 
Saken utsettes til møte i AU 3.11.17 
 

3. Eiermøte 1. desember 
Møte arrangeres ved Scandic hotell Sørlandet mellom kl. 10 – 1430. Kommunene er 
informert om datoen. AU avventer videre planlegging av programmet til møte 3.11.17. 
 

4. Eventuelt 
- Gjeldene viljeserklæring om eierskap i Agder Energi løper fram til mai 2018. AU vil 



 
 

planlegge for at denne fornyes for en ny periode og sette saken på agendaen i kommende 
eiermøter. 

 
Neste møte i AU: 3. november kl. 09 – 12 på Kjøita, Kristiansand. 
 
 
Ref. 
 
Rune Røiseland    Bjørn Ropstad 
 
 
Kristiansand, 12.10.2017 


