
 

 

 

9049107.1 1 | 5 

«INTERN» KOORDINERINGSAVTALE  

FOR  

AGDERKOMMUNENE  

 

 

 

mellom 

Partene angitt i Vedlegg 1 

 

Vedrørende forhold Partene skal samarbeide om i forbindelse med Samordningsavtalen inngått [ ]  

 

Foreløpig versjon 25.mai 2022 

 

 

[Dato] 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

9049107.1 

 

 

2 | 5 

Det er i dag, [dato], inngått følgende koordineringsavtale («Koordineringsavtalen») mellom 

Partene angitt i Vedlegg 1 (heretter omtalt som «Partene» og enkeltvis som «Part»). 

 

1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

1.1 I forbindelse med fusjonen Agder Energi AS og Glitre Energi AS har Partene sammen med 

Drammen kommune og Vardar AS inngått en samordningsavtale 

(«Samordningsavtalen») for å etablere ett kommunalt aksjonærfellesskap i Selskapet, og 

samordne den kommunale aksjonærgruppens innflytelse og opptreden i Selskapet. I 

tillegg er det inngått en aksjonæravtale («Aksjonæravtalen»), der også Statkraft Industrial 

Holding AS er part i tillegg til partene som har inngått Samordningsavtalen.  

1.2 Begreper som er definert i Samordningsavtalen og Aksjonæravtalen benyttes tilsvarende i 

denne Koordineringsavtalen dersom ikke annet fremgår av sammenhengen.  

1.3 Formålet med Koordineringsavtalen er å sikre Partenes koordinerte opptreden i 

forbindelse blant annet Minoritetsvernsaker og øvrig eierkoordinering, herunder utpeking 

av Partenes medlemmer og varamedlemmer i AU, samt spørsmål knyttet til bytte og kjøp 

av aksjer i Selskapet. Partene forplikter seg til å samordne sitt eierskap i Selskapet i henhold 

til bestemmelsene i Samordningsavtalen og denne Koordineringsavtalen.  

2 ORGANISERING AV INTERNE KOORDINERINGSAKER  

2.1 Det skal gjennomføres ett koordineringsmøte mellom Partene minimum hvert fjerde år for 

utpeking av representanter til AU, som nærmere bestemt i punkt 3. Det skal samtidig 

velges valgkomite for neste periode. [Valgkomiteen som ved gjennomføringen av fusjonen 

var i funksjon under daværende samordningsavtale fungerer frem til slikt valg er 

gjennomført.] 

2.2 Ut over møter for valg av representanter til AU skal samarbeid og koordinering under 

Koordineringsavtalen finne sted på en ad hoc basis. I forkant av hvert Eiermøte under 

Samordningsavtalen skal representantene i AU som er utpekt av Partene 

(«Agderrepresentantene») vurdere om det er ønskelig eller nødvendig å gjennomføre et 

koordineringsmøte mellom Partene.  

2.3 Koordineringsmøter kan også gjennomføres uten at det har sammenheng med 

gjennomføring av Eiermøter. Parter som til sammen har mer enn 50 % av Partenes aksjer i 

Selskapet kan på ett hvert tidspunkt anmode Agderrepresentantene om å gjennomføre et 

koordineringsmøte. 

2.4 Agderrepresentantene forbereder, innkaller og gjennomfører koordineringsmøtene.  

2.5 Alle beslutninger under Koordineringsavtalen fattes med flertall som representerer mer 

enn 50% av Partenes aksjer i Selskapet. 
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3 VALGKOMITE OG UTPEKING AV PARTENES REPRESENTANTER TIL AU 

3.1 Partene har etter Samordningsavtalen rett til å utpeke 3 faste medlemmer til AU, samt 3 

varamedlemmer, hvorav 2 møter fast. Leder av AU skal også velges blant 

Agderrepresentantene. Medlemmene og leder av AU velges for perioder på fire år av 

gangen. Suppleringsvalg gjennomføres ved behov.  

3.2 Valgkomite for AU skal bestå av leder, to faste medlemmer og to varamedlemmer i rekke 

som velges på koordineringsmøte. Medlemmer til valgkomiteen for AU velges blant de 

faste representantene til Eiermøtet (under Samordningsavtalen) og velges for fire år av 

gangen. Valgkomiteen nominerer normalt selv kandidater til neste periode. Gjenvalg kan 

finne sted for best mulig balanse mellom kontinuitet og fornyelse.  

3.3 Valgkomiteen skal nominere medlemmer og varamedlemmer til AU basert på følgende 

kriterier: 

a) Alle medlemmer og varamedlemmer i AU skal ha sentrale politiske 

posisjoner i eierkommunene og normalt velges blant de faste 

representantene til Eiermøtet. 

b) Sammensetningen av AU skal i størst mulig grad hensynta politisk erfaring, 

spredt geografisk representasjon og kjønnsbalanse. I tillegg skal balanse 

mellom kontinuitet og fornyelse tilstrebes. Andre forhold som kan komme til 

vurdering i sammensetting av AU er for eksempel representasjon av 

kommuner som er og ikke er vertskommuner for kraftproduksjon og 

representasjon av kommuner med ulike eierandeler i Selskapet. Partipolitisk 

tilhørighet tillegges normalt ikke vesentlig betydning.   

c) I forbindelse med valgkomiteens arbeid skal det tidlig etableres dialog med 

Agderrepresentantene for kartlegging av sittende medlemmers mulighet for 

eventuelt gjenvalg, aktuelle saker som kan tenkes å ha relevans for 

sammensettingen av nytt AU samt kartlegging av hvilke kompetanser som 

eventuelt bør vektlegges i kommende periode. 

d) Valgkomiteen skal sørge for at aktuelle kandidater er godt informert om 

arbeidet i AU og hvilke forventninger til prioritering av arbeidet som følger 

med oppgaven. Kandidatene som presenteres for Eiermøtet må ha sagt seg 

villig til oppgaven og være innforstått med omfanget av arbeidet. 

 

3.4 Valgkomiteen overleverer sine forslag med begrunnelse for innstillinger til AUs sekretariat 

senest 3 uker før koordineringsmøte der valg skal finne sted. 

4 BEHANDLING AV ØVRIGE SAKER  

  

4.1 Partenes utgangspunkt er at man skal bestrebe seg på i størst mulig grad å løse saker 

innenfor rammen av Samordningsavtalen. Samordningsavtalen og Aksjonæravtalen gir 

imidlertid Partene minoritetsvern og vetorettigheter blant annet knyttet til saker som etter 

Aksjeloven krever 2/3 flertall, samt spørsmål knyttet til flytting av forretningsadresse og 

salg av visse virksomheter. Videre inneholder Samordningsavtalen og Aksjonæravtalen 

bestemmelser om blant annet bytte av A- og B-aksjer, medsalgsrett og utøvelse av 

forkjøpsrett til aksjer som krever koordinering mellom Partene. Det kan også oppstå andre 

saker om eierkoordinering som det er nødvendig å behandle under Koordineringsavtalen. 

Alle slike saker forberedes og besluttes etter bestemmelsene i punkt 2 ovenfor.       
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5 VARIGHET 

5.1 Denne Avtalen trer i kraft fra Fusjonstidspunktet og er bindende for Partene så lenge de er 

aksjonærer i Selskapet og Samordningsavtalen ikke er brakt til opphør.  

6 ENDRINGER I AVTALEN 

6.1 Denne Koordineringsavtalen kan endres med tilslutning fra et flertall som representerer 

mer enn 50% av Partenes aksjer i Selskapet. 

6.2 Dersom nye parter med geografisk nærhet til Agder tilslutter seg Samordningsavtalen, vil 

Partene legge til rette for at slike parter også kan tilslutte seg Koordineringsavtalen.  

7 LOVVALG OG VOLDGIFT 

7.1 Avtalen skal være underlagt og fortolkes i samsvar med norsk rett.  

7.2 Enhver tvist i forbindelse med denne Avtalen som ikke kan løses i minnelighet, skal 

avgjøres ved voldgift i henhold til lov om voldgift av 14. mai 2004 nr. 25. Voldgiftsretten 

skal ha sete i [Oslo]. Voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelse skal være 

underlagt taushetsplikt. 

 

--- 

Signatursider følger 
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VEDLEGG 1 

OVERSIKT OVER PARTENE 

 

 [•]  


