Referat fra eiermøte
Fredag 20. Februar 2015
kl. 10.00 – 15.00
Sted: Quality Hotel & Resort Kristiansand
Til stede: 64 deltakere som representerte 28 av 30 kommuner, Agder Energi, styret,
gjester og sekretariatet (deltakere oppført på sirkulerende liste ved henvendelse til
sekretariatet).
Møteleder: Ordfører Bjørn Ropstad (leder av AU)
Eiermøtet var innkalt og gjennomført med følgende program:
1.
2.
3.
4.
5.

Velkommen, sirkulasjon av deltakerliste
Resultat etter 2014 og investeringsprioriteringer, ved Agder Energi
Verdivurdering av Agder Energi, ved Ynge Walle, Pareto
Utsiktene framover, Tom Nysted Agder Energi
Utbyttepolitikk
- Utbyttepolitikk og eierstyring, ved Roy Mersland (UiA)
- Arbeidsutvalgets anbefaling til kommunene, Bjørn Ropstad AU
- Ordskifte
6. Fornyelse av viljeserklæring
- Forslag til ny viljeserklæring. Gjennomgang ved advokat Caroline
Lund
- Arbeidsutvalgets anbefaling til kommunene, ved leder av AU
- Ordskifte
7. Agder Energi og det europeiske kraftmarkedet
- "Norge som Europas billigste batteri”, ved Ånund Killingtveit, NTNU
"Agder Energi og Europa”, ved Edvard Lauen, Agder Energi
8. Eventuelt

Oppsummering av møtet
Konserndirektør økonomi, finans og risiko, Pernille K. Gulowsen fra Agder Energi
fikk ved inngangen til møte ordet og presenterte konsernets resultater etter q4 2014,
og investeringsplaner videre. AE leverte i 2014 et resultat stort kr. 834 millioner
kroner etter skatt. Se innlegget her.
I de videre planene er pålagte investeringer innen nett, AMS og damforsterkninger
samt vannkraftproduksjon øverst på prioriteringslistene. AE vil i årene som ligger
foran finansiere en større andel av investeringer gjennom låneopptak og følgelig vil
finansmarkedets ratinger av selskapet bli stadig viktigere. Se innlegget her.
Pareto, ved Yngve Walle presenterte eiermøte for den siste verdivurderingen av
selskapet. Pareto anslår verdien av Agder Energi p.t. å ligge i størrelsesområdet 17,2 –

19,5 mrd. kroner. Det er vannkraftverkene som står for majoriteten av verdiene i AE,
og prisbanene inn i framtiden er den vesentligste faktoren for vurdering av verdien på
selskapet. I følge Pareto, er Agder Energi blant kraftselskapene i Norge som har gitt
størst avkastning til sine eiere de siste 10 årene. Se innlegget her.
Konsernsjef Tom Nysted trakk i sitt innlegg sammen linjene fra internasjonale
megatrender og utviklingen innenfor kraftbransjen i Europa og Agder Energi spesielt.
AE har en strategisk viktig posisjon i forhold til det Kontinentet, og jobber hver dag
mot målet om å bli et ledende energiselskap i Norge. Nysted erkjente at fremdriften i
forhold til strukturendringer i norsk energisektor går med lavere tempo enn hva han
tidligere trodde, men at endringer allikevel kommer. Han kommenterte også i sitt
innlegg Produktivitetskommisjonens nylig framlagte rapport, og kritiserte
kommisjonen for å bygge flere av sine konklusjoner om energibransjen og dens eiere
på gamle tall og sviktende grunnlag. Se innlegget i sin helhet her.
Arbeidsutvalget har siden våren 2013 hatt videre utbyttepolitikk og Agdereiernes
viljeserklæring på dagsorden. I eiermøte 20.2 var disse sakene hovedpunkter på
agendaen, og AU la fram sine anbefalinger for kommunene.
Professor Roy Mersland ved Handelshøyskolen/UiA gav eiermøtet et grundig
innblikk i de mange faktorer som til sammen danner utgangspunkt for en bærekraftig
utbyttepolitikk videre. Mersland anbefaler kommunene å fastholde høye
utbytteforventninger til Agder Energi, men samtidig å gi selskapet og omverden et
signal om vilje til å bidra fra eiersiden med ekstra kapital i en periode med
ekstraordinært store investeringsbehov. Se innlegget i sin helhet her.
Forslag til ny modell for utbytteberegning
Arbeidsutvalgets forslag til ny utbyttepolitikk vil gi Agder Energi mer penger til
investeringer i tiden som kommer. Modellen som ble presentert av Bjørn Ropstad
består av et ”gulv” på kr. 400 millioner kroner + 60% av overskytende overskudd. I
tillegg foreslås det at utbyttet beregnes på grunnlag av foregående års resultat, slik at
eierne vil få betydelig mer forutsigbarhet med tanke på budsjettering av inntekter
(dette vil for eksempel bety at resultatet etter 2014 i tillegg til å være
beregningsgrunnlag for utbytte i 2015, også vil være det for 2016).
Bjørn Robstad fremhever at dette forslaget viser at kommunene vil være langsiktige,
men krevende eiere, og at et høyt utbytte vil sikre fortsatt fokus på effektivisering og
gode investeringsbeslutninger i Agder Energi. Han minnet også eiermøtet på at
selskapets kommende investeringer vil gi økt inntjening i framtiden. Se innlegget i
sin helhet her.
Forslag til utbyttepolitikk skal nå behandles i alle eierkommunene før det foretas en
formell beslutning under eiermøtet 11. mai.
Fornyelse av viljeserklæringen
Arbeidsutvalget anbefaler videre at Agdereierne inngår ny viljeserklæring med 3 års
tidshorisont, gjeldene fra juni 2015 da den nåværende erklæringen løper ut. Det
foreligger i følge arbeidsutvalget ingen særskilte situasjoner som skulle tilsi behov for
kortere tidshorisont. Forslag til ny viljeserklæring sendes til kommunene for
behandling - og skal legges fram for signering under eiermøtet 11. mai. AU hadde
engasjert advokat Caroline Lund fra Lund&Co til å fremlegge bakgrunnen for
viljeserklæringen i eiermøte. Se innlegget her.

Ordskifte
Det ble invitert til å stille spørsmål og gi innspill underveis i møtet. Følgende
representanter hadde ordet i løpet av samlingen: Jon Rolf Næss (Bykle kommune),
Arild Windsland (Birkenes kommune) og Tarald Myrum (Valle kommune).
I sitt innlegg tok Jon Rolf Næss sterkt til orde for at Agder Energi må prioritere
vedlikehold og driftssikkerhet slik at det store antallet utfall av strøm i øvre Setesdal
ikke fortsetter. Dette skaper betydelige utfordringer lokalt, bla for næringsdrivende
med store automatiserte driftsanlegg. Tom Nysted orienterte om selskapets fokus på
vedlikehold og bruk av nye teknologier for å overvåke og inspisere linjetraseer.
Nysted beklaget det store antall utfall den siste tiden, men kunne også vise til at
nedetiden pr utfall var redusert siden foregående år.
Arild Windsland fokuserte i sitt innlegg på viktigheten av politisk arbeid for en
proaktiv nasjonal energipolitikk i retning av større verdiskaping i regionen.
Se ordskiftet i sin helhet her.
Til siste del av møte var professor Ånund Killingtveit ved NTNU og konserndirektør
kraftforvaltning Edvard Lausen i Agder Energi invitert til å løfte perspektivene ut mot
Europa, og drøfte Agder Energi sine muligheter inn i framtiden. Begge fremhever
verdien av kabelutvikling både med tanke på foretnigsmessige potensialer og
leveringssikkerhet, både i Norge og på kontinentet. Med de naturgitte
forutsetningene Norge har med stor magasinkapasitet - ikke minst i Sør-Norge, ligger
det her betydelige muligheter og oppgaver for Agder Energi. Se innlegget til
Killingtveit her, og Edvard Lauen her.
Presentasjoner
Alle presentasjoner som ble benyttet i møtet kan lastes ned fra
www.agdereierne.no/presentasjoner.
Nyhetsbrev
Det utarbeides et nyhetsbrev i etterkant av eiermøtet. Her speiles de sentrale
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 11. mai 2015.

Kristiansand, 25.02.2015

Bjørn Ropstad
leder arbeidsutvalget

Rune Røiseland (referat)
sekretariatet

