
 

 

 
 
 
 
 
 
Referat fra møte i AU  
27.01.2011,  kl. 08.00 – 14.00  
Sted: Kjøyta, Kristiansand 
 
Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Odd Omland, Ingunn Foss og Tormod 
Vågsnes. Jan Dukene (leder av Bedriftsforsamlingen) deltok i siste del av møte. 
 
Roy Mersland (UiA) deltok som rådgiver for AU. 
 
Styreleder Sigmund Kroslid, Konsernsjef Tom Nysted, konserndirektør økonomi/finans 
Pernille Kring Gulowsen og senior rådgiver Jan Pedersen deltok i møtet fram til kl. 11.00 
 
Styremedlemmene Bente Rist og Mette Gundersen deltok fra kl. 10.00 – 11.00 
 
Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat). 
 
 
Møtet var innkalt med to saker på agenda: 
 
1. Orientering om arbeidet med revidert konsernstrategi i AE 
Tom Nysted og Jan Pedersen orienterte AU om strategiske faktorer og vurderinger gjort av 
administrasjonen i Agder Energi. Strategiprosessen er sterkt påvirket av utsiktene til 
innføring av grønne sertifikater fra 2012. AU ønsker videre samtaler knyttet til satsinger,  
prioriteringer og kapitalbehov innenfor de ulike foretningsområdene, men merker seg 
spesielt at investeringer i vindkraft nå synes mer attraktivt enn tidligere. Strategiprosessen 
er også et hovedtema i den videre dialogen med Statkraft. 
 
2. Strategiske utfordringer for utbygging av ny fornybar energi 
AU registrerer en voksende uro blant kommuner over store deler av landet – og på Agder, i 
forhold til et manglende nasjonalt regelverk som sikrer lokalsamfunn en motytelse for å 
avstå naturressurser i forbindelse med nye kraftrelaterte utbygginger (f.eks linjetraseer, 
vindparker og nye typer kraftverk). Tormod Vågsnes innledet til samtaler rundt temaet. AU 
er bekymret for konsekvenser av situasjonen både på kort og lengre sikt, og tenker da særlig 
på hvilke begrensninger dette kan innebære for ønskede investeringer. AU er klare på at 
situasjonen i prinsippet angår alle kommuner, også de som i dag ikke er vertskap for anlegg 
og installasjoner. Saken drøftes videre i samtaler med Statkraft og forberedes som temasak i 
eiermøte 1. April.  
 
3. Dialogmøte med Statkraft mandag 7. Februar kl. 18 – 22 i Kristiansand.  

 
 
 
Ref. 
Rune Røiseland  Bjørn Ropstad 
 
Kristiansand, 04.02.2011 


