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Aktuelt om eierskap
Dette nyhetsbrevet er laget for 
kommunestyrerepresentantene som 
er engasjert i et sterkt regionalt 
eierskap i Agder Energi. Nyhetsbre-
vet gis ut etter kommunenes 
eiermøter,  Dette nyhetsbrevet er 
sendt ut etter eiermøte på Revsnes 
Hotell, 20. februar 2009.

Eierskapsmeldingen 
er vedtatt
Agdereierne har siden starten på 
2008 arbeidet med en 

eierskapsmelding som sammen-
fatter kommunenes forventnin-
ger og ambisjoner med 

eierskapet i Agder Energi. 
I meldingen defineres eierskapet i 
AE som et strategisk eierskap, og 

helt sentralt står en videre 
satsing på fornybar energi, og i 
særdeleshet vannkraft på Agder. 
Eierskapsmeldingen omhandler 

en rekke aktuelle saker og vil bli 
fulgt opp gjennom en han-
dlingsplan for eiermøte og AU. 

Meldingen trykkes og publiseres i 
mars.

NYTT NETTSTED 
FOR AGDEREIERNE
I løpet av mars vil alle som øn-
sker kunne finne nyttig og opp-
datert informasjon om kom-

munenes eierskap i Agder En-
ergi på en ny nettside. Adressen 
er www.agdereierne.no. 

Ønsker økt utbytte
Eierkommunene ønsker å øke utbyttet fra Agder Energi i den 
kommende treårsperioden. For 2009, 2010 og 2011 forventer 
Agdereierne at selskapet vil kunne utbetale et årlig utbytte på 
minst 900 millioner. 

Agdereiernes nye utbyttepolitikk ble vedtatt i 

eiermøte 20. februar og var en del av en helhetlig 
tilnærming til spørsmålet om kapitalstruktur og 

vurderinger av en evt. nedskriving av selskapets 

kapital. Kommunene fulgte arbeidsutvalgets inn-
stilling i saken og vedtok i lys av den uoversiktlige 

situasjonen i norsk og internasjonal økonomi, at 
det ikke er aktuelt å skrive ned egenkapitalen nå.

I stedet forventes det at selskapet vil kunne gi 

eierne stabile høyere utbytter i årene som kom-
mer. Den nye utbyttepolitikken uttrykker en am-

bisjon om et utbytte på 900 millioner pluss 50% resultatene ut over dette.         
 Ordførerne Per Sigurd Sørensen (Kristiansand) og Hans Antonsen (Grimstad) 

fremmet i møte et felles forslag om å understreke kommunenes ansvarlighet i forhold 

til utbyttepolitikken. Eiermøte gikk inn for forslaget, men vedtok også at en andel av 
selskapets bundne egenkapital i etterkant av kommende generalforsamling endres til fri 

kapital. Dette gjøres for å medvirke til at selskapet i årene fremover kan utbetale sta-
bile utbytter. 

Per Sigurd Sørensen og Hans Antonsen 
fremmet felles forslag om å presisere 
kommunens ansvarlige holdning til utbytte 
fra AE. 

Utbytte for 2008
Flere kommuner gav i eiermøte uttrykk for et ønske om at utbyttenøkkelen som ble 

vedtatt for 2009 - 2011 også skulle benyttes for 2008.  AE har nylig lagt frem et rekord-

stort resultat, og flere tok til orde for at dette burde komme eierne til gode. 

Utbytte for 2008 skal etter en styrebehandling i mars endelig opp til vedtak i selskapets 
generalforsamling 15. mai. For å kunne gi styret klare signaler i dette viktige spørsmålet 

vil AU  arrangere en høring blant kommunene. Saken er sendt ut til alle kommunene 

sammen med referatet fra eiermøte, og det er ønskelig med tilbakemeldinger til AU 
(sekretariatet) innen 9. mars.
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Neste eiermøte:
27.04.09 kl. 10 – 13.
Møtet arrangeres på 
Dyreparken Rica Hotell i 
Kristiansand. 

Hovedsaker: Saker til be-
handling i generalforsam-
ling og handlingsplan for 
eiermøte/AU 2009.

 

Agder Energi i 2008:  

Nytt rekordresultat
Selv etter et turbulent år i en rekke 
bransjer kan Agder Energi presentere 
en rekordomsetning på over 7,2 mil-
liarder og et overskudd på 1.033 mil-
lioner kroner i 2008. 

Bak tallene viste finansdirektør Pernille Kring 

Gulowsen til historisk høy kraftproduksjon og 

historisk høye råvarepriser. Dette er noe av 
årsaken til de gode tallene.

-Det var lavere ressursbeholdning ved inngangen 
til 2009 enn til 2008, og det gjør at kraftproduks-

jonen forventes ned mot et normalnivå, forklarte 

Gulowsen. I tillegg har råvareprisen sunket kraftig 
på grunn av finanskrisen, og terminprisen for kraft 

ligger nå lavere enn i fjor.

I oktober 2008 åpnet konsernets hittil største 

utbyggingsprosjekt, Hunsfoss Øst, som har en 
produksjonskapasitet på 115 GWh i et nor-

malår (om lag 5 000 husstander).

Pumpekraftverk 
– når det ikke blåser
   Agder Energi ønsker å bygge pumpekraftverk som skal gi større 
    kraftproduksjon når det er underskudd på strøm i Europa. 
     Satsinga skal gi enda bedre energiforvaltning i tida 
     framover.

      Kort fortalt går prinsippet ut på at vann pumpes 
      opp i vannreservoar når det er kraftoverskudd, 
         og går ned i turbinene når det er kraftunderskudd.

      Edvard Lauen, direktør for energiforvaltning og han-
      del i Agder Energi Produksjon, fortalte eiermøtet om 
    selskapets planer.

    - Vi har som ambisjon om å bli blant de tre beste energifor-
    valtningsmiljøene i Norden, og da er pumpekraftstasjoner en 
        naturlig satsning i dette arbeidet, forklarte Lauen.

   For å få strømmen ut til europeiske forbrukere, må man også få 
  nødvendig infrastruktur på plass. Dette betyr at store kabler må på plass i 
 Nordsjøen. EU har stort fokus på forsyningssikkerhet, og har derfor definert    
 dette høyspentnettet som et strategisk satsingsområde.

Aktuelt Eierskap er utgitt av Arbeidsutvalget for eierkommunene i Agder Energi.  Ansvarlig utgiver:  AU ved leder Bjørn A. Ropstad. 
Redaksjon: Ordkraft as www.ordkraft.no  Tlf. 38 09 83 10  E-post: post@ordkraft.no

Finansdirektør Pernille Kring Gulowsen kunne 
med stolthet presentere tidenes beste resultat i 
Agder Energi.
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