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GUDBRANDSDAL ENERGI AS: EIERSTYRINGSDOKUMENT OG STRATEGIPLAN 2017 - 2022  
 
 
Vedlegg: 
Gudbrandsdal Energi  AS sin strategiplan «Det digitale GE mot 2022» (vedtatt i styret 
16.02.2017). 
 
Gudbrandsdal Energi AS (GE AS): Eierstyringsdokument revidert utkast 05.09.2017. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øyer kommunes eierpolitikk 2016 – 2019 (K-sak 72/16, møte 25.08.2016). 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår kommunestyret til å slutte seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt 
eierstyringsdokument, revidert utkast 25.04.2017. 
 
Saksutredning: 
Eierstyringsdokument, revidert utkast 25.04.2017. 
Styret i GE AS behandlet eierstyringsdokumentet i møte 12.05.2017 og gjorde følgende 
vedtak: «Styret har gjennomgått revidert utkast til eierstyringsdokument og dette 
oversendes eierne for deres saksbehandling.» 
 
Utkastet er oppdatert i forhold til endringer som følge av revidert strategiplan i konsernet, 
vedlegg til eierstyringsdokumentet. Dette gjelder spesielt markedsverdien på selskapet 
som er økt fra 805 til 903 mill kr, en økning på 12,2 % fra 2013. Avkastningskravet er satt til 
6 %, mot tidligere 7 %.  Kravet er et gjennomsnitt for konsernet, med relativt store 
variasjoner mellom de forskjellige delene. Ellers er det foretatt fakta-oppdateringer og 
mindre språklige forbedringer. 
 
Strategiplan «Det digitale GE mot 2022», vedtatt i styret 16.02.2017. 
Strategiplanen er vedlegg til eierstyringsdokumentet og skal ikke tas stilling til i 
kommunestyret. I strategiplanen ligger blant annet konsernets treårige-utbytteplan, 3 % av 
selskapets fastsatte verdi på 903 mill kr. Med 30 % eierandel gir dette et årlig utbytte for 
Øyer på 8,1 mill kr for regnskapsårene f.o.m. 2016 t.o.m. 2018. 
 
Vurdering: 
GE AS sitt eierstyringsdokument er godt forankret i prinsippene i Øyer kommunes 
eierpolitikk. Rådmannen rår kommunestyret til å slutte seg til revidert utkast 25.04.2017. 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 



Kommunestyret slutter seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt Eierstyringsdokument, revidert 
utkast 25.04.2017. 
 

Møte i  Formannskapet den 22.08.2017 - Sak: 56/17 
 

Ordfører fremmet forslag til endringer i Eierstyringsdokumentets punkt 5 og 8. 
 
Rådmannens forslag med endringer ble enstemmig vedtatt. 
 

Formannskapets innstilling: 
Kommunestyret slutter seg til Gudbrandsdal Energi AS sitt Eierstyringsdokument, revidert 
utkast 25.04.2017 med følgende endringer i Eierstyringsdokumentets punkt 5 og 8.: 
Punkt 5: Tilføyes etter siste setning første avsnitt:  
Markedsverdien er vurdert av eksterne aktører og er basert på en rekke faktorer, blant 
annet  kraftpris, renteutvikling med mer. 
Tilføyes 3. avsnitt- Utbyttenivå for perioden 2017-2022 settes til 3 %.  
Punkt 8 
Valgkomiteen skal bruke rådmenn i alle fire eierkommuner som sekretær for komiteens 
arbeid. Det skal rulleres og hver rådmann skal sitt ett år av gangen. Valgkomiteen inviterer 
daglig leder ved behov.  
 
 
Etter formannskapets innstilling den 22.08.2017 er det kommet et nytt revidert utkast av 
eierstyringsdokumentet 05.09.2017. Basert på de nye opplysningene gis formannskapet 
anledning til å endre sin innstilling. 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 
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