
 

 

 
 
 
 
Referat fra eiermøte 
Fredag 26. september 2014 
kl. 09.00 – 14.30 
 
Sted:   Radisson Blu Hotel Caledonien 
Til stede:  70 deltakere som representerte 30 av 30 kommuner, Agder  
  Energi, styret, gjester og sekretariatet.  
 
Møteledere:  Rune Røiseland og Bjørn Ropstad 
 
Referat:  Rune Røiseland (Ordkraft, sekretariat for eiermøte og AU) 
 
Eiermøtet var innkalt med følgende program: 
 
0900  Velkommen og praktisk informasjon Rune Røiseland, sekretariatet 
 
0910  Har vi tro på Agder Energi i framtiden? 

 
Lars Erik Torjussen, styreleder 
AE  

 
0930  Oppspill til gruppesamtaler:  
            Vil vi være langsiktige eiere? 

 
 
Bjørn Ropstad , leder av AU  

 
0940  Gruppesamtaler: 

- Er det fremdeles en grunnleggende    
vilje til å eie Agder Energi i kommunene 
på Agder? 
- Hvilke argumenter FOR og evt. MOT et 
videre eierskap preger de politiske 
miljøene lokalt? 

 
Medlemmer av AU fordelt på 
grupper for å lede samtalene 

 
1015  Er Agder Energi en langsiktig god  

investering for kommunene på Agder? 
 

 
Rune Bjerke/DNB 

1100  Plenum oppsummering av gruppesamtaler 
  

 

1130  Lunsjbuffet   
 
1215  Framtidens utbyttepolitikk og andre  

viktige verktøy for eierstyring i Agder 
Energi 

 
Roy Mersland, professor UiA 

 
1235  Er et kommunalt eid holdingselskap  

framtidens eierskapsmodell? 

 
Bjørn Einar Strandberg, senior 
rådgiver PwC 

 
1300   Gruppesamtaler: 

 
 



 
 

- Dagens eierskapsmodell eller et nytt 
kommunalt eid holdingsselskap (hvorfor/ 
hvorfor ikke)? 
- Tre år med nåværende utbyttepolitikk. 
Hva tenker kommunene om de tre neste? 

1345  Oppsummeringer og kommentarer i  
plenum 

  

 
1415    Avslutning og videre prosess mot 2015 

 
Bjørn Ropstad , leder av AU 

 
Oppsummering av møtet: 
Eiermøte fulgte opp og fordypet seg i de sentrale temaene fra 
eierskapskonferansen foregående dag. Det var også lagt opp til 
rundbordsamtaler mellom kommunene slik at AU gjennom dette fikk et 
detaljert bilde av synspunkter og strømningene på Agder. Alle presentasjoner 
som ble benyttet i møtet kan lastes ned fra 
www.agdereierne.no/presentasjoner.  
 
Det ble utarbeidet et nyhetsbrev i etterkant av eiermøte og 
eierskapskonferansen. Her speiles de sentrale presentasjonene, 
meningsutvekslingene og konklusjonene som ble trukket i møtet på en 
oversiktlig måte. Nyhetsbrevet distribueres via kommunenes postmottak og 
videresendes til alle representanter i kommunestyrene på Agder.  
 
Arbeidsutvalget vil i etterkant av eiermøte oppsummere status og videre 
prosess frem mot fornyelse av viljeserklæringen og utbyttepolitikk for årene 
fremover.  
 
Neste eiermøte: Februar 2015. Tidspunkt og sted avklares i løpet av oktober 
og gjøres kjent for kommunene så raskt som mulig. 
 
 
Kristiansand, 13.10.2014 
 
 
 
Bjørn Ropstad     Rune Røiseland (referat) 
leder arbeidsutvalget    sekretariatet 
 
 


