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Sammendrag:
Kommunedirektøren tilrår at kommunestyret godkjenner framlagt eierstyring og utbyttepolitikk for Gudbrandsdal Energi Holding AS kommende treårsperiode 2020 – 2023.
Saksutredning:
Gudbrandsdal Energi Holding AS (GEH) eies av Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron
kommuner. Øyer og Ringebu eier 30 % hver, mens de to fronskommunene eier 20 % hver.
Eierstyringsdokument for GEH ble sist vedtatt i 2017, KS-sak 52/17. Her er det lagt til grunn
at det foretas en verdivurdering av selskapet hvert tredje år, og at utbyttenivået er 3 % av
selskapets vurderte markedsverdi. I 2018 ble det foretatt ny verdivurdering som fastsatte
markedsverdien til 1 089 millioner kroner, opp fra 903 millioner kroner i 2015.
De fire kommunene mottok brev fra Gudbrandsdal Energi Holding AS datert 16.10.2019
vedrørende eierstyring og utbyttenivå for perioden 2020 til 2023. Som det framgår av vedlagt notat fremmer styret følgende forslag overfor eierkommunene, på bakgrunn av opprinnelig forslag og etterfølgende møte med ordførerne i eierkommunene:
Styret behandlet saken på nytt i styremøte 4.10.2019. Styret foreslår følgende grunnlag for
selskapets utbytteprofil de neste tre årene:
- Utbytte for de neste tre år holdes på samme nivå som utbytte de tre foregående år.
- Eierstyringsdokumentet blir ikke tatt opp til revidering nå. Eierne tar til etterretning
ny verdivurdering, men holder likevel utbyttenivå uforandret de tre kommende år.
- Ny verdivurdering foretas 1. halvår 20200 som grunnlag for å drøfte utbyttenivå den
neste treårsperioden. Denne drøftingen skal sluttføres høsten 2022.
GEH la i utgangspunktet opp til et årlig utbytte for perioden 2020 – 2023 på 24,5 millioner
kroner. I møte med ordførerne 4.10.2019 ble det gitt signaler om at utbytte for perioden
bør ligge på samme nivå som for de tre forutgående årene, som har vært 27,09 millioner
kroner. Disse signalene er lagt til grunn i styremøtet hos GEH den 4.10.2019.
For Øyer kommune betyr dette et fortsatt årlig utbytte på 8,127 millioner kr for perioden
2020 – 2023.

Vurdering:
Det vises til kommentarer i brev fra GEH, samt at ordførere i eierkommunene har hatt møte
med selskapet. Kommunedirektøren har ingen ytterligere kommentarer til saken enn å tilrå
at kommunestyret følger henstillingen fra styret.
Framlagt økonomiplan 2020- 2023 og årsbudsjett 2020 for Øyer kommune bygger på
videreføring av utbytte fra GEH på dagens nivå.
Kommunedirektørens forslag til innstilling:
Kommunestyret i Øyer kommune godkjenner følgende eierstyring og utbyttepolitikk for
Gudbrandsdal Energi Holding AS for kommende treårsperiode 2020 – 2023:
1. Utbytte for de neste tre år holdes på samme nivå som utbytte de tre foregående år.
2. Eierstyringsdokumentet blir ikke tatt opp til revidering nå. Eierne tar til etterretning
ny verdivurdering, men holder utbyttenivå uforandret de tre kommende årene.
3. Ny verdivurdering foretas 1. halvår 2022 som grunnlag for å drøfte utbyttenivå den
neste treårsperioden. Denne drøftingen skal sluttføres i eiermøte høsten 2022.
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