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Hvorfor organisatoriske endringer

• April 2015: Olje og energidepartementet (OED) sendte forslag til endringer i energiloven om selskapsmessig og funksjonelt skille 

på høring

• Juni 2019: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendte ut Høringsdokument nr. 8/2019 med forslag til endringer i 

energilovforskriften om funksjonelt skille som inneholdt uttalelser om konkrete forhold vedrørende personer i ledelsen i 

nettselskap

• Februar 2020: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sendte Rapport nr. 1/2020 med forslag til endringer i forskrift om 

nettregulering og energimarkedet (NEM-forskriften)

• Juni 2020: OED vedtok ny forskriftstekst i NEM-forskriften. 

• Februar 2021: Stortinget vedtok at reglene om funksjonelt skille skal gjelde for nettselskap med mer enn 10.000 kunder



Funksjonelt skille – energiloven § 4-7

«Personer i ledelsen i nettforetak kan ikke delta i ledelsen i foretak som driver annen virksomhet innenfor det 

integrerte foretaket. 

Morselskap eller kontrollerende eier i det integrerte foretaket skal ikke gi instrukser til nettforetak om den daglige 

driften eller om avgjørelser vedrørende utbygging eller oppgradering av nettet. Dette er ikke til hinder for 

overordnet styring med nettforetakets økonomiske rammer. 

Kravene i første og annet ledd gjelder ikke for nettforetak med 10 000 eller færre nettkunder. 

Departementet kan gi dispensasjon fra hele eller deler av kravet til funksjonelt skille. 

Departementet kan gi forskrift om funksjonelt skille.»



Presisering vedrørende personer i ledelsen – NEM-forskriften § 4-17

«Styreleder, styremedlem, daglig leder eller andre ansatte med reell beslutningsmyndighet i et nettselskap som 

inngår i et integrert foretak, kan ikke delta i ledelsen i et foretak som driver annen virksomhet innenfor det 

integrerte foretaket. Daglig leder i et nettselskap kan ikke være daglig leder i dets morselskap eller kontrollerende 

eier.

Denne paragrafen gjelder ikke for nettselskap som har færre nettkunder enn grensen som følger av energiloven §

4-7.» 



Nærmere om funksjonelt skille

• Funksjonelt skille: Styreleder, styremedlem, daglig leder eller andre ansatte med reell beslutningsmyndighet i et 

nettselskap, kan ikke delta i ledelsen i et konsernselskap som driver annen virksomhet («Annen virksomhet» vil si 

konkurranseutsatt virksomhet).

• Dersom morselskapet kun forestår overordnet eierstyring og administrative fellestjenester kan personer i 

ledelsen i morselskapet også delta i ledelsen i nettforetaket, men Daglig leder i morselskapet (konsernsjef) kan 

ikke være daglig leder i nettselskapet

• «Med «overordnet eierstyring» menes at morselskapet holder en viss avstand til driften av datterselskapene. 

Overordnet styring med datterselskapenes økonomiske rammer, finansiering, beslutninger knyttet til overskudd 

og konsernbidrag, samt beslutninger knyttet til sammenslåinger og oppkjøp» (Høringsdokument nr. 8/2019)



Hvilke tilpasninger er allerede gjort i GE

• Konsernetablering ble gjort i 2015. Dette ble primært gjort for å legge til rette for videreutvikling av de enkelte 

virksomhetene i GE

• Fiber ble fisjonert ut av nettselskapet fra 01.01.21. 

• Nettselskapet skiftet navn fra GE Nett til Vevig fra 01.01.21. 



Hva må gjøres før 01.07.21

• Tilpasse GE-konsernet organisatorisk til reglene om funksjonelt skille

• Advokatfirmaet SANDS er brukt til å gjøre nødvendige justeringer av de styrende dokumentene for konsernet. 

• Foreslått løsning baserer seg på at dagens eierstyring og selskapsledelse i minst mulig grad påvirkes. 

• Konsernstyret blir generalforsamling for alle selskap i konsernet utenom GE Holding (der eierne er GF). 

• Konsernstyret blir styre for konsernet og Vevig (nettselskapet).

• Det blir opprettet nye administrative styrer for GE Produksjon, GE Fornybar og GE Fiber. 

• Konsernsjef, som i dag er daglig leder for alle selskap, kan ikke lenger være daglig leder i Vevig. Nettsjefen blir 

ny daglig leder i Vevig. 



Forslag til ny organisering fra 01.07.21

Gudbrandsdal Energi 
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Konsernstyre
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Generalforsamling:
Konsernstyret

Styre:
Konsernstyret
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Konsernstyret 

Styre: administrativt
Konsernsjef, dir. 
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Gudbrandsdal Energi 
Fornybar

Generalforsamling:
Konsernstyret

Styre: administrativt 
Konsernsjef, dir. 

konsernutvikling og 
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Konsernsjef, dir. 
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en tredje person

Daglig leder: 
Konsernsjef

Del-Eierskap



Følgende dokumenter må endres av eierne

• Eierstyringsdokumentet (sist revidert i 2017)

• Instruks for valgkomiteen (sist revidert i 2017)

• Vedtektene i GE Holding (sist revidert i 2020)

• I tillegg må vedtektene i datterselskapene oppdateres, og instrukser for styrene og daglig leder. Disse 

endringene besluttes av konsernstyret og styrene i datterselskapene. 



Saksbehandling i eierkommunene

Saksbehandling 
FS

Saksbehandling 
KS

Øyer 18.mai 27.mai

Ringebu 11.mai 18.mai

Sør-Fron 20.mai 27.mai

Nord-Fron 06.mai 20.mai


