Referat fra Eiermøte
12. oktober 2012
Sted: Rica Dyreparken Hotel, Kristiansand
Til stede: 64 deltakere. 27 kommuner representert (deltakerliste ved henvendelse til
sekretariatet).
Møteleder: Ordfører Bjørn Ropstad (leder AU)
Eiermøtet ble gjennomført med følgende program:
10.00
10.10
10.45
11.00
11.45
12.30
13.15
13.45
14.30

Velkommen og kort introduksjon av møtet
ved leder av arbeidsutvalget Bjørn Ropstad.
Resultat etter første halvår 2012 og status i konsernet
ved direktør Bent Norland.
Hilsen fra Statkraft
ved ansvarlig for regionalt eierskap i Statkraft, Kristian Aa.
"Vilje og evne til langsiktig eierskap?"
ved Førsteemanuensis UiA, Roy Mersland.
Lunsj
"Utfordringer i kraftbransjen"
ved Oluf Ulseth, administrerende direktør Energi Norge
"På vei inn i et krevende landskap - med muligheter"
ved konsernsjef Tom Nysted.
Oppsummeringer og diskusjon
Møteslutt

Alle presentasjoner som ble benyttet kan lastes ned i PDF-format fra
www.agdereierne.no/presentasjoner (fra 19.10.2012).
Oppsummering av møte
Innledningsvis fikk eiermøtet en økonomisk statusrapport fra selskapet.
Vurdert i forhold til resultater de siste ti årene, og sammenhengen mellom første og
andre halvår i samme periode, gir første halvår 2012 grunnlag for en betinget
optimisme med tanke på endelig resultat inneværende år. Resultat etter skatt var i
2012 407 mill. kr, en økning fra 200 mill. kr i 1. halvår 2011. Direktør Bent Norland
viste bl.a. til at selskapet har en god ressurssituasjon (magasinfylling) og høy
kompetanse innen forvaltning og sikring.
Kristian Aa takket for invitasjonen til eiermøte og gav uttrykk for at Statkraft
verdsetter den gode dialogen med Agdereierne og arbeidsutvalget. Denne vil bli fulgt
opp videre gjennom faste dialogmøter.

Hovedforedraget før lunsj var lagt opp som startskudd for en prosess knyttet til
videre kommunalt eierskap i Agder Energi. Bakgrunnen er at nåværende
viljeserklæring, der kommunene tilkjennegir sin vilje til å eie, utløper i mai 2013.
Førsteamanuensis Roy Mersland ved Universitetet i Agder gav eiermøtet sine
vurderinger av eierskapet og hvordan kommunene har innrettet og praktiserer aktiv
eierstyring.
Del to av møtet var lagt opp som oppfølging av strukturutfordringene som Tom
Nysted introduserte for eiermøtet i januar 2012. Arbeidsutvalget ønsket gjennom
foredrag og diskusjon å avklare om eiermøtet var åpent for en sonderingsprosess med
sikte på å kartlegge posisjoner og forretningsmuligheter for Agder Energi i forhold til
andre energiselskaper i Sør-Norge.
Temaet ble overordnet belyst ved at administrerende direktør i Energi Norge, Oluf
Ulseth, gav eiermøte en oppdatert vurdering av bransjens rammevilkår og
utfordringer. Ulseth støttet de hovedkonklusjoner som fremkommer i rapport fra
konsulentselskapet Thema tidligere i 2012. Her sies det at norsk energisektor trenger
en større restrukturering der resultatet med stor sannsynlighet vil være færre men
større selskaper (”Thema-rapporten” er tilgjengelig på hjemmesidene til Agder
Energi).
Videre var konsernsjef Tom Nysted bedt om å presentere utfordringer og muligheter
for Agder Energi. Nysted oppfordret i sitt innlegg de kommunale eierne til å gi styret
og administrasjonen klarsignal for å starte en sonderingsprosess.
I den påfølgende diskusjonen gav et klart flertall uttrykk for at selskapet bør få
anledning til å sondere sine posisjoner i forhold til en mulig restrukturering av
energibransjen. Sonderinger vil innebære å utrede mulige synergier mellom Agder
Energi og andre selskaper. Eiermøtets arbeidsutvalg skal delta i sonderingene og
samtidig kartlegge hvordan kommunenes innflytelse og eierinteresser kan ivaretas i
et eventuelt større selskap. Resultatene av sonderingene skal legges fram for
eiermøtet og kommunene skal ha anledning til å drøfte disse før det eventuelt
innledes mer forpliktende prosesser.
Det ble under debatten rette kritikk mot deler av forarbeidet til eiermøtet fordi en
diskusjon om eventuelle sonderinger ikke var tydelig kommunisert gjennom
agendaen. Uroen knyttet seg først og fremst til om en sonderingsprosess kan komme
ut av eiernes kontroll og gi en utvikling som ikke tjener kommunenes interesser.
Leder av AU forklarte bakgrunnen for hvordan saken var lagt opp, men beklaget også
at denne ikke var klarere definert i innkallingen.
I debatten hadde følgende representanter fra kommunene ordet: Arvid Grundekjøn,
Hans A. Antonsen, Bjørn Ropstad, Einar Halvorsen, Tønnes Seland, Tore Askildsen,
Leiv Rygg, Jan Dukene, Ånen Werdal, Odd Omland, Tarald Myrum, Lars Espeland,
Torhild Brandsdal, Berit Kittelsen, Arne Thomassen, Jon Rolf Næss og Robert
Cornels Nordli. Styreleder Sigmund Kroslid gav mot slutten av debatten også noen
kommentarer til oppklaring av spørsmål.
…
Dato for neste eiermøte vil bli gjort kjent så fort datoen er endelig fastsatt.

Kristiansand, 16.10.2012

Bjørn Ropstad
leder arbeidsutvalget

Rune Røiseland (referat)
sekretariatet

