Referat fra Eiermøte
1. februar 2013
Sted: Hotel Norge, Lillesand
Til stede: 84 deltakere inkludert gjester. Alle 30 kommuner representert
(deltakerliste ved henvendelse til sekretariatet).
Møteleder: Ordfører Bjørn Ropstad (leder AU)
Eiermøtet ble gjennomført med følgende program:
10.00
10.05
10.20
10.45

Velkommen
Status i sonderingsprosessen, ved Bjørn Ropstad, AU
Styreleder Sigmund Kroslid
”Eierstyring når endringsvinder blåser”
- hva er gode eiere oppmerksomme på?. Ved Roy Mersland, UiA
11.30 Lunsj
12.15 Verdiskaping og skalafordeler i energibransjen.
Seniorrådgiver Bjørn Einar Strandberg, PwC
12.45 Rammebetingelser for eierskap i energisektoren, med særlig fokus på
hjemfall. Ved advokat Caroline Lund, Lund&Co.
13.15 Forslag til ny viljeserklæring. Gjennomgang ved advokat Caroline Lund
13.40 Oppsummeringer, debatt og innspill
14.00 Slutt
Alle presentasjoner som ble benyttet kan lastes ned i PDF-format fra
www.agdereierne.no/presentasjoner (fra 5.2.2013).
Det er også mulig å spille av innlegg og foredragene fra møtet. Videofiler publiseres
på agdereierne.no
Oppsummering av møte
Møtet ble åpnet med en gjennomgang av sonderingsprosessen - som ble innledet på
bakgrunn av eiermøte i oktober 2012. AU ba i denne forbindelse om styrets
vurderinger av hvilke selskap det er mest nærliggende å henvende seg til. Det ble bl.a.
vektlagt forhold som geografisk nærhet, sammenfallende interesser i
produksjonsanlegg og antatte potensialer for skalafordeler. AU hadde også fokus på
hvordan kommunene også i framtiden skal kunne utøve aktiv eierstyring ut fra en
flertallsposisjon av kommunale eiere.
Styreleder Sigmund Kroslid ga i sitt påfølgende innlegg en nærmere presentasjon av
styrets vurderinger (se egen presentasjon), og pekte på Skagerak Energi som en
naturlig førstevalg for sonderinger.
I sin orientering gav Bjørn Ropstad videre et innblikk i den tidlige dialogen mellom
AU og de kommunale eierne i Skagerak Energi (Skien, Porsgrunn og Bamble
kommune) 16. Januar 2013 i Skien. Her møtte AU politisk og administrativ ledelse i

de tre kommunene. Representanter fra de ansatte i de to selskapene var også til
stede.
Grenlands-kommunene lyttet til initiativet fra Agdereierne og ønsket i forlengelse av
møtet tid til en lokal avklaringsprosess før det eventuelt er aktuelt å gå nærmere inn i
en sonderingsprosess. Det ble antydet mulighet for tilbakemelding om dette innen
sommeren 2013.
Bjørn Ropstad orienterte også eiermøtet om AU sine samtaler med Statkraft.
Statkraft har som mange vil kjenne til inngått en intensjonsavtale om nedsalg i
selskapet BKK.
I samtalene ble den aktuelle sonderingsprosessen drøftet og AU merket seg at
Statkraft er åpne for det de regionale eierne i Agder Energi og Skagerak Energi måtte
ønske å gjøre. Samtidig understrekes det at Statkraft vil ha en forretningsmessig
tilnærming til en eventuell fusjonsprosess dersom dette ble aktuelt.
Roy Mersland (UiA) er rådgiver for AU og var invitert til eiermøte for å reflektere
rundt temaet ”eierstyring når endringsvinner blåser”. Foredraget kan i sin helhet
lastes ned fra adereierne.no.
Etter lunsj presenterte Bjørn Einar Strandberg (PwC) analyser fra rapporten
”Verdiskaping og skalafordeler i energibransjen” (PwC har på oppdrag fra NVE
utarbeidet en rapport om stordriftsfordeler i nettselskapenes forretningsprosesser).
Foredraget kan i sin helhet lastes ned fra adereierne.no.
Advokat Caroline Lund (Lund&Co) har bistått AU i arbeidet med ny viljeserklæring.
Hun var invitert til eiermøte for å redegjøre for dette.
I lys av den pågående sonderingsprosessen anbefaler AU kommunene å fornye
erklæringen som uttrykker vilje til å beholde et samlet kommunalt aksjonærflertall i
Agder Energi i to år. Forslag til ny viljeserklæring og Lund sin redegjørelse for denne
vil bli distribuert til kommunenen etter eiermøte slik at alle kan behandle saken
innen eiermøte 6. Mai. Foredraget kan i sin helhet lastes ned fra adereierne.no.
I forbindelse med behandling av ny viljeserklæring vil AU så langt det lar seg gjøre
praktisk stå til disposisjon for å besøke kommuner som ønsker en gjennomgang av
saken i kommunestyre eller formannskap. AU legger i denne sammenheng opp til en
gjennomgang av hvordan Agdereierne utøver sitt eierskap, verdiskaping i Agder
Energi, kommunenes utbyttepolitikk og den aktuelle sonderingsprosessen.
Presentasjonen leder frem til AU sin anbefaling om å fornye viljeserklæringen i lys av
sonderingsprosessen. Presentasjonen legges opp med tanke på bred involvering.
Kommunene kan kontakte sekretariatet for koordinering av dette.
Caroline Lund gav også eiermøte en innføring i bakgrunnen for hjemfallsinstituttet
og hvilke rammevilkår dette gir for forvaltning av eierskap i energisektoren.
Foredraget kan i sin helhet lastes ned fra adereierne.no.
I siste del av møtet hadde følgende representanter ordet: Tore Askildsen, Tønnes
Seland og Lars Espeland. Bjørn Ropstad og styreleder Sigmund Kroslid gav mot
slutten også noen kommentarer til oppklaring.
Neste eiermøte: 6. Mai 2013.

…
Kristiansand, 05.02.2013
Bjørn Ropstad
leder arbeidsutvalget

Rune Røiseland (referat)
sekretariatet

