Referat fra møte i AU
16.05.2014, kl. 0500 - 1600
Sted: Clarion Hotell, Sørlandsparken
Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Torhild Bransdal, Einar Halvorsen, Jonny Liland, Per
Kristian Lunden (1.vara). Gro Anita Mykjåland hadde forfall.
Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).
Roy Mersland (UiA) deltok i møtet.
SAK I MØTET
1. Konstituering av AU
AU var samlet for å konstituere seg etter at eiermøte tidligere på ettermiddagen hadde gitt
valgkomiteen sin tilslutning og gjenvalgt sittende AU for en ny periode.
2. Oppsummering etter eiermøte
Det ble registrert flere gode tilbakemeldinger fra deltakerne og Eiermøte gav sin tilslutning
til de anbefalinger som ble lagt fram. Leder av AU takket i møte på vegne av kommunene
Sigmund Krosslid etter 8 år som styreleder.
AU registrerer at eiermøtene i det store har funnet en god form og opplever at kommunene
har stor tillit til det arbeidet som gjøres i AU. Samtidig er AU opptatt av å legge til rette for
involvering, og vil i de prosessene som planlegges i kommende eiermøter aktivt utfordre
deltakerne gjennom gruppediskusjoner.
Eiermøtet blir oppsummert i referats form og de vesentligste sakene fra møte løftes opp i et
eget nyhetsbrev som distribueres til alle medlemmer i kommune- og bystyrer på Agder.
Eiermøte gav også sin tilslutning til det fremlagte opplegget og budsjett for 2014/2015. Ut
over å følge opp AU sitt gitte mandat innebærer dette utredninger og prosess frem mot en ny
eierskapsmelding våren 2015. AU ber sekretariatet starte forberedelsene av eierkonferansen
i september 2014 og til neste møte i AU legge frem et diskusjonsopplegg for tid, sted,
arbeidsform og innhold. Det legges vekt på en åpen og inkluderende prosess som gir
kommunene et informert grunnlag for videre diskusjon om langsiktig eierskap i Agder
Energi.
3. Neste møte i AU: 3. juni kl 09 – 13.
Ref.
Rune Røiseland

Kristiansand 16.5.2014

Bjørn Ropstad
Leder av AU

