Referat fra eiermøte
Mandag 14. oktober 2013
kl. 10.00 – 14.15
Sted: Rica Dyreparken Hotel, Sørlandsparken
Til stede: 62 deltakere som representerte 28 av 30 kommuner, Agder Energi, styret,
gjester og sekretariatet (deltakerliste ved henvendelse til sekretariatet).
Møteleder: Ordfører Bjørn Ropstad (leder AU)
Eiermøtet var på forhånd lagt opp med følgende agenda og program:
10:00
10:15
10:40
11:05
11.30
11:55
12:20
13:00
13:30
14:00

Velkommen. Suppleringsvalg til AU
Presentasjon av resultatet og økonomistatus AE
Vesentlig informasjon fra selskapet
Intervju med styremedlemmene Lars Erik Torjussen og Bente Rist
Marius Holm, daglig leder i ZERO; Fremtidsutsikter for Kraftbransjen - et
miljøperspektiv
Berit Tennbakk, partner i Thema Consulting Group; Fremtidsutsikter for
Kraftbransjen – et økonomisk perspektiv
Lunsj
Konserndirektør Tom Nysted; strategiplan for AE
Paneldebatt; Fremtidsutsikter for Agder Energi. Paneldeltakere Marius Holm,
Berit Tennbakk og Tom Nystedt. Mulighet for spørsmål og innspill fra salen
Oppsummering/avslutning

Det var på forhånd distribuert underlagsdokument for suppleringsvalg til AU. Det ble
fremmet forslag om et alternativt oppsett av kandidatene i forhold til valgkomiteens
innstilling. Kandidatene fikk anledning til å presentere seg og i den påfølgende
avstemningen ble Jonny Liland (Sirdal kommune) valgt inn som fast medlem av AU
ut inneværende arbeidsperiode. Per Kristian Lunden (Risør kommune) ble valgt til 1.
vara, og Janne F. Kristoffersen (Lindesnes kommune) til 2. vara. 1. vara møter fast i
utvalgets møter.
Det ble videre orientert om at det til kommende eiermøte vil bli lagt fram forslag til
ny valgkomite for AU, med tanke på valg av nytt AU i mai 2014. Videre er det sittende
arbeidsutvalg som er eiermøtets valgkomite med tanke på valg av styrerepresentanter
kommende vår.
Tom Nysted var sykemeldt og i hans sted møtte Unni Farestveit, konserndirektør
samfunn og konsernutvikling. Ole Theodor Dønnestad la fram en presentasjon av
selskapets arbeid med det nye europeiske vanndirektivet. I paneldebatten etter lunsj
erstattet styreleder Sigmund Kroslid Tom Nysted.
Alle presentasjoner som ble benyttet i møtet kan lastes ned fra
www.agdereierne.no/presentasjoner. De sentrale foredragene i møtet ble også filmet
og publisert på agdereierne.no

Det ble invitert til å stille spørsmål og gi innspill i møtet. Følgende representanter tok
ordet i løpet av samlingen: Øystein Sirnes (Flekkefjord kommune), Jan Sigbjørnsen
(Flekkefjord kommune), Ånen Werdal (Hægebostad kommune), Tarald Myrum
(Valle kommune) og Tore Askildsen (Mandal kommune).
Det utarbeides et nyhetsbrev i etterkant av eiermøtet. Her speiles de sentrale
meningsutvekslingene og konklusjonene som ble trukket i møtet på en oversiktlig
måte. Nyhetsbrevet distribueres via kommunenes postmottak og er tiltenkt samtlige
representanter i kommunestyrene på Agder.
Dato for neste eiermøte er fastsatt til 21. februar 2014

Kristiansand, 17.10.2013
Bjørn Ropstad
leder arbeidsutvalget
…

Rune Røiseland (referat)
sekretariatet

