Referat fra møte i AU
22.06.15 kl. 08.00 – 09.00
Sted: Telefonkonferanse
Til stede fra AU: Bjørn Ropstad, Gro Anita Mykjåland, Jonny Liland, Torhild Bransdal og
Einar Halvorsen. Per Kristian Lunden ble forhindret av tekniske årsaker.
Styreleder i Agder Energi, Lars Erik Torjussen deltok i møte.
Fra sekretariatet: Rune Røiseland (referat).
SAKER I MØTET
1. Agder Energi og vindkraft
Styreleder gav AU en oppdatering på status vedrørende vindkraft etter at Statkraft har
annonsert at selskapet trekker seg ut av felles prosjekt på Fosen.
AE følger sine vedtatte strategier og arbeider fortsatt for realisering, også av prosjektet på
Fosen. Styreleder understreker at alle vindkraftprosjekter må vurderes for seg, og at
faktorene som påvirker grunnlag for investeringer varierer fra prosjekt til prosjekt.
AU er opptatt av at AE sikrer selskapets posisjoner også innenfor satsningsområdet vind, og
ønsker å holde seg godt oppdatert på feltet i tiden som kommer. AU er trygge på at styret og
selskapet fortløpende gjør gode vurderinger av utviklingen, slik at mulig konsekvenser av
større hendelser på beste måte kan møtes proaktivt.
2. Dialog mellom AE og kommunene som eiere og vertskap
AU er opptatt av at dialogen mellom Agder Energi og kommuner som er vertskap for ulike
prosjekter og funksjoner fungerer så godt som mulig. Gjennom tidlig og god informasjon i
særlig komplekse saker kan det legges til rette for bedre prosesser, både for kommunene,
politikerne og selskapet. Her påligger det AE et særlig ansvar.
Samtidig påligger det kommunene et medansvar for god dialog, for eksempel ved at saker
løftes opp gjennom rette fora. AU er opptatt av at kommunene som eiere opptrer ansvarlig
og informert.
AU ønsker å sette fokus på dialogen mellom Agder Energi og kommunene både som
vertskap og eiere i tiden framover. Sakskomplekset settes på dagsorden i AU i møte over
sommeren.
3. Eventuelt
- Etter at Katja Lehland har gitt beskjed om at hun ønsker å fratre sin styrerolle i AE pga ny
arbeidssituasjon vil AU prioritere en grundig prosess vedr. kandidater og
styresammensetting videre. Inn til videre møter 1. vara Lars Petter Maltby i styremøtene.
Neste møte i AU: mandag 5. september kl. 09.00 - 13
Ref.
Rune Røiseland
Kristiansand 22.06.2015

Bjørn Ropstad

