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ENDRINGER I STYRENDE DOKUMENTER I GUDBRANDSDAL ENERGI-KONSERNET (GE-
KONSERNET)  
 
 
Vedlegg: 
Forslag til revidert eierstyringsdokument for Gudbrandsdal Energi Holding AS 
Forslag til endring av vedtekter for Gudbrandsdal Energi Holding AS  
Forslag til endring av instruks for valgkomiteen for selskapene i Gudbrandsdal Energi-
konsernet 
Matrise som viser endringer i styringsdokumenter. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret i Øyer å vedta endringer i styrende 
dokumenter i Gudbrandsdal Energi-konsernet (GE-konsernet).  
 
Saksutredning: 
Eierstyringsdokumentet for GE-konsernet skal vurderes hvert tredje år på grunnlag av ny 
verdivurdering av GE-konsernet samt eventuelle endringer i eierstyringsanbefalinger. 
Endelig versjon av ny verdivurdering forventes å foreligge i 2023, og ny verdi og eventuelle 
tilhørende forhold vil da bli justert i eierstyringsdokumentet.  
 
Olje- og energidepartementet har foreslått at kravet om funksjonelt skille ikke skal gjelde 
for nettselskaper med færre enn 100.000 kunder, og Vevig vil dermed ikke være omfattet 
av kravet. Styreleder, styremedlem, daglig leder og andre ansatte med reell 
beslutningsmyndighet i Vevig vil dermed kunne delta i ledelsen i et konsernselskap som 
driver konkurranseutsatt virksomhet, med mindre andre regulatoriske krav eller særskilte 
hensyn tilsier noe annet. 
 
Eierstyringsdokumentet er følgelig vurdert i forhold til endringer i eierstyringsanbefalinger 
(NUES og KS) og at kravet om funksjonelt skille forventes å bortfalle for Vevig. I tillegg er 
dokumentet vurdert i forhold til styrets strategiplan, og det er innarbeidet et tydeligere 
skille mellom morselskapet og datterselskapene. Videre er eiernes posisjon styrket. 
Endringer i eierstyringsdokumentet nødvendiggjør korresponderende endringer i instruksen 
for valgkomiteen og vedtektene for Gudbrandsdal Energi Holding og de øvrige styrende 
dokumentene. Hovedinnholdet i endringene er: 
 
(I) Det er tydeliggjort at eierstyringsdokumentet er forankret i det offentlige eierskapet og 

at selskapet skal skape verdier for eierne på en bærekraftig måte. Dette gir uttrykk for 
langsiktig, samfunnsansvarlig og bærekraftig forvaltning av ressursene, hvor konkrete 



krav og bærekraftselementer fastsettes av eierne og styret i de styrende dokumentene 
for GE-konsernet.  
 

(II) Virksomheten skal i tillegg til vann- og vindkraft kunne omfatte utvikling av prosjekter 
innen alle former for produksjon av fornybar energi, og solkraft er fremhevet som et 
mulig satsningsområde. 
 

(III) Valgkomiteen er et viktig styringsorgan for alle selskapene i konsernet hvor alle 
ordførerne bør være representert, og styringsdokumentene forslås endret slik at 
valgkomiteen skal bestå av ordførerne med ett personlig varamedlem fra hver av 
eierkommunene. Hver eier avgjør hvem som skal være varamedlem.  

(IV) Det er fremhevet at valgkomiteen skal tilstrebe enighet og inntatt 
saksbehandlingsregler for å sikre dette, og at valgkomiteen i overensstemmelse med 
aksjelovens likebehandlingsprinsipp bør forankre sin innstilling hos alle eierne. 
 

(V) Hver av eierne gis rett til å nominere ett styremedlem i Gudbrandsdal Energi Holding 
dersom valgkomiteens innstilling eller generalforsamlingens vedtak om 
styresammensetningen i Gudbrandsdal Energi Holding ved to etterfølgende 
anledninger ikke har tilslutning fra samtlige medlemmer eller eiere.  
 

(VI) Ved bortfall av kravet om funksjonelt skille vil styret i Vevig i fremtiden kunne være 
identisk med styrene i datterselskaper som driver konkurranseutsatt virksomhet, og 
det er derfor inntatt én felles bestemmelse om styrene i datterselskapene. Dersom 
regulatoriske krav eller særlige hensyn tilsier det, vil valgkomiteen ha anledning til å 
foreslå en annen styresammensetning. 

 
(VII) Det er tydeliggjort at det kan avholdes møter for utveksling av informasjon mellom 

utvalgte representanter fra Gudbrandsdal Energi Holding og hver av eierne. 
 

(VIII) Virksomhetens vedtektsbestemte formål endres til å eie og forvalte eierskapet til 
«samtlige» aksjer i de heleide datterselskapene og medfører at eiernes posisjon styrkes 
ved at beslutninger om endringer i eierskapet til datterselskaper må vedtas av 
generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendringer.  
 

(IX) I vedtektsbestemmelsene om forkjøpsrett er det inntatt en henvisning til aksjeloven for 
å gi eierkommunene en større mulighet til å gjøre bruk av forkjøpsretten. Kommunene 
vil ikke selv kunne ta opp lån for å kjøpe aksjer, men vil nå kunne strukturere en 
eventuell utøvelse av forkjøpsrett ved å benytte et heleid selskap som lånefinansierer 
kjøpet.  
 

(X) Vedtektsbestemmelsene om medsalgsretten er klargjort ved å innta krav om melding 
til selskapet og at forkjøpsrett ikke kan utøves av selgende aksjeeier og aksjeeiere som 
har gjort medsalgsretten gjeldende. 



 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar revidert eierstyringsdokument for Gudbrandsdal Energi 
Holding AS som forslag vedlagt saken.  
 

2. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Gudbrandsdal Energi Holding AS sine 
vedtekter endres overensstemmende med forslag vedlagt saken.  
 

3. Kommunestyret gir sin tilslutning til at instruks for valgkomiteen for selskapene i 
Gudbrandsdal Energi-konsernet endres overensstemmende med forslag vedlagt 
saken.  
 

4. Det forutsettes likelydende vedtak i Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner. 

 
Åsmund Sandvik  
Kommunedirektør 


