Fylkestingets behandling av sak 5/2020 i møte den 04.02.2020:
Vedtak:

Forslag framsatt i møtet:

Behandling:
Fylkesordførers besvarelse:
Innlandet fylkeskommune er som kjent største eier i innlandet Energi Holding. I det daglige
ivaretas dette eierskapet av de to selskapene Hedmark Fylkeskraft AS og Oppland Fylkeskraft
AS. Det er nå opprettet et eget eierutvalg i Innlandet Energi Holding AS. Utvalget ledes av
fylkesordfører Even A. Hagen og i tillegg er styreleder i Hedmark Fylkeskraft AS, Arnfinn
Nergård, medlem. Det kan også nevnes at i eierutvalget i Eidsiva/Hafslund E-CO sitter
fylkesordfører Even A. Hagen og utvalgsleder for næring Per Gunnar Sveen.
Det er søkt bistand hos Innlandet Energi Holding v/daglig leder i utarbeidelse av svar på dette
forberedte spørsmålet. Dette for å gi et riktig bilde av arbeidet med transaksjon mellom Eidsiva
og Hafslund E-CO. Tilbakemeldingen vedlegges skriftlig i sin helhet.
På spørsmålet fra representanten Almestrand om avtalen blir ivaretatt og fulgt opp og at vi
sikrer arbeidsplasser i Innlandet i tråd med lokaliseringsbestemmelsen, så er svaret ja.
I vedlegget kan dere lese mer om hvordan status er i dag. Basert på en totalvurdering som
framkommer i den skriftlige tilbakemeldingen er det grunnlag for å si at lokaliseringsvedtak
overholdes og at for eksempel produksjonsmiljøet i Lillehammer er styrket i tråd med
aksjonæravtalens føringer. Antall arbeidsplasser er ikke endret, og fagmiljøene er
gjennomgående styrket gjennom tilgang til en større kraftverksportefølje.
Ledelsen i Eidsiva Energi og i Hafslund E-CO vil også i fortsettelsen legge aksjonæravtalenes
bestemmelser til grunn i forhold til organisering og lokalisering.
En sentral oppgave for Innlandet Energi Holding vil være å følge opp at forhold knyttet til
organisering og ledelse blir ivaretatt som forutsatt. Dette vil ivaretas både gjennom en dialog
med ledelsen i Eidsiva Energi og ved en årlig rapportering til Innlandet Energi Holding om status
i forhold til disse bestemmelsene i aksjonæravtalen. Det vil si at styret og ledelsen i Innlandet
Energi Holding vil etterstrebe en tett oppfølging av dette. Det må likevel presiseres at det er
styret og ledelse i Eidsiva Energi som har det primære ansvaret for at dette blir ivaretatt som
forutsatt i avtaleverket.

