
 

 

 
Referat fra møte i AU  
17.02.2017 kl. 1430 - 1515 
Sted: Thon Hotel Sørlandet, Kristiansand 
 
Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjaaland, Per Kristian Lunden, Robert Cornels 
Nordli, Margrethe Handeland (1. vara)  og Lena Kloster. 
 
Gjester i møte: Styreleder Lars Erik Torjussen og Roy Mersland (rådgiver) 
 
Referat: Rune Røiseland (sekretariat) 
 
SAKER I MØTET 
 

1. Evaluering av eiermøte 
AUs umiddelbare opplevelsen av eiermøte 17.02 er at dette var et godt gjennomført 
møte som ble vellykket i form og innhold. Programmets aktualitet og den gode 
muligheten til involvere seg gjennom diskusjoner rundt arbeidsbord er viktige 
suksessfaktorer. Det er ønskelig å legge opp til rundborsdiskusjoner oftere, og slik 
sett passer det godt at arbeidet med rullering av eierskapsmeldingen også er på 
dagsorden i kommende eiermøter. 
 
AU drøftet videre utfordringen med å engasjere og informere 
kommunestyrerepresentanter som ikke deltar i eiermøtet. For Agders mange lokale 
folkevalgte er det ikke lett å holde seg oppdatert på komplekse problemstillinger 
knyttet til eierskapet. I et langsiktig perspektiv ser AU det som svært viktig at flest 
mulig har både kjennskap og kunnskap om eierskapet slik at diskusjoner og viktige 
veivalg blir sterkest mulig forankret.  
 
I etterkant av eiermøte ber AU sekretariatet evaluere etablerte form og innhold i 
etablerte kommunikasjonskanalene mellom AU og kommunene. Spesielt er det 
viktig å ha i tankene at ordfører og representanter i eiermøte på en effektiv måte skal 
kunne orientere sine formannskap og kommunestyrer i etterkant av eiermøtene. 
 

2. Eventuelt 
- Bedriftsforsamlingen i Agder Energi er berammet 29. Mai.  
- AU ønsker om mulig å arrangere neste eiermøte på ettermiddag i umiddelbar 
etterkant av Agder Energi-konferansen som avsluttes med lunsj torsdag 11. Mai. 
Styreleder avklarer mulighetene for dette med administrasjonen og sekretariatet 
avklarer praktiske forhold med de aktuelle konferansehotellet. 
- Neste møte i AU: 27.3.2017 kl. 09 – 12. Sted. Kjøyta, Kristiansand. 
 

 
Ref. 
 
Rune Røiseland    Bjørn Ropstad 
 
 
Kristiansand, 19.02.2017 


