
 

 

 
Referat fra eiermøte 
27. april 2009 
 
Sted: Dyreparken Rica hotell, Kristiansand 
 
Til stede: representanter for 27 kommuner, AU og sekretariatet. 
Styreleder i AE, Sigmund Kroslid og konserndirektør Erik Boysen 
(AEnett).  
 
Møteleder: Ordfører Bjørn Ropstad (leder av AU). 
 
 
Saker i møte: 
 

1. Ny nettside: www.agdereierne.no  
For å legge til rette for god kommunikasjon har arbeidsutvalget tatt initiativ 
til å utarbeide en nettside som omhandler kommunenes eierskap i Agder 
Energi. Her er referater, møtekalendere, publikasjoner og diverse aktuelt stoff 
lagt ut. Nettsiden ble offisielt åpnet og presentert for eiermøte.  

2. Saker til kommende bedriftsforsamling 
Eiermøte hadde ingen tilføyelser eller kommentarer til innkalling eller sakene 
som er lagt opp til den kommende bedriftsforsamlingen 15. Mai.   

3. Saker til ordinær generalforsamling 
Eiermøte hadde ingen tilføyelser eller kommentarer til innkalling eller sakene 
som er lagt opp til den kommende ordinære generalforsamlingen 15. Mai. 
Arbeidsutvalgets leder fikk fullmakt til å stemme på vegne av kommunene i 
generalforsamlingen. Fullmaktsskjemaer signeres av ordfører i hver 
kommune og samles inn i forkant av generalforsamlingen. 
 

4. Gjennomgang av vedtatt strategi for Agder Energi 
Styreleder presenterte AEs vedtatt strategi for kommende tre-årsperiode. 
Styrebehandlingen av denne om i forlengelse av kommunenes prosess med 
eierskapsmeldingen og i arbeidet med strategien har den spesielle situasjonen 
i finansmarkedet nasjonalt og internasjonalt hatt betydning. Styreleder 
refererte til at alle selskaper i konsernet i første kvartal 09 går med 
overskudd. 

5. Orientering om nett-tilknytning i lys av energiloven 
Konserndirektør Erik Boysen orienterte eiermøte om de endringer og vedtak 
som er fattet av styret i AEnett vedr bunnfradrag ved tilkobling av nye anlegg 
til nettet. Flere representanter reagerer på ulike sider av denne saken og 
eiermøte ber AU følge opp utfordringene, bla gjennom å fremskaffe en 
oversikt over konsekvenser av endringene. I ordvekslingen som fulgte etter 
Boysens orientering tok følgende representanter ordet: 
Jonny Greibesland, Odd Omland, Tellef Olstad, Per Sigurd Sørensen, Maya T. 
Berli, Odd Magne Omdal, Sigmund Oksefjell, Thor Jørgen Tjørhom, Ivar 
Lindal, Bjørn Ropstad, Alf Møll og Harald Vestøl. Sigmund Kroslid og Erik 
Boysen kommenterte og utdypet enkelte problemstillinger. 
 
Erik Boysen sin presentasjon fra eiermøte følger som vedlegg til referatet. 
 
 

6. Oppfølging av eierskapsmeldingen og orienteringer fra AU 



Rune Røiseland fra sekretariatet orienterte om det videre arbeidet med saker 
som følger av den vedtatte eierskapsmeldingen.  
 

7. Neste eiermøte: 26. Og 27. Oktober 2009 
Sted: Hovden 
Hovedsaker: Grunnleggende innføring i selskapets kjerneaktivitet, aktuelle 
saker og oppfølging av eierskapsmeldingen.  
 
Hver kommune inviteres til seminaret med tre deltakere. 
 

 
Kristiansand, 29.04.2009 

 
 
 
Bjørn Ropstad    Rune Røiseland (referat) 
leder arbeidsutvalget    sekretariatet 
 
Vedlegg 
1. Presentasjon vedr nett-tilknytting, Erik Boysen AEnett 


