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En bransje i endring
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Tre globale trender som påvirker utviklingen 

Raske teknologiske 

endringer
Økende energi-etterspørsel Endringer i klima

Kilde: Statkraft
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Bransjearenaen er under endring

Store endringer for nettselskapene fremover medfører økt risiko for nettselskapene og 
skjerper kravene til kompetanse

Mer ekstremvær krever 
mer robuste 

nettløsninger og 
beredskap

Styre kraftflyten gjennom 
smarte målere, desentral 

produksjon og lagring

Mer regulering fra 
nasjonale og 

internasjonale 
myndigheter

Nye elektriske apparater 
gir  lavt energibruk, men 

høyt effektuttak

Aldrende nett med behov 
for oppgradering

Mer kraftutbygging øker 
behovet for 

nettinvesteringer

Økt IKT avhengighet og 
sårbarhet

Kilde: THEMA

Store investeringer i nytt nett og ny teknologi skjerper kravet til kompetanse og kapital
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Politiske føringer
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Nye krav til hvordan selve nettvirksomheten må drives

Regulatoriske endringer påvirker utviklingen 

Krav til selskapsmessig og funksjonelt skille mellom 

monopol og konkurranseutsatt virksomhet, med 

betydelige forretningsmessige konsekvenser for 

vertikalt integrerte konsern

Kilde: Thomassen

To sentrale regulatoriske grep fra nasjonale og internasjonale myndigheter: 
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Selskapsstrukturene vil endres fremover og VE 

har påbegynt jobben med å ta posisjon 

Valdres Energi har gjort fremtidsrettede grep innen kraftomsetning –
fokus fremover på strukturell utvikling av nettvirksomheten og 
forretningsutvikling 

Produksjon

Nett

Kraftomsetning

Den «tradisjonelle» selskapsstrukturen 
utfordres…..

Nye forretnings-
områder

Horisontal integrering
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Kraftomsetning

Nett

Produksjon

Kilde: NVE

Forretnings-
utvikling 
gjennom 

partnerskap
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Hva innebærer endringene for vertikalintegrerte 

selskaper?

Kraftomsetning

Nett

Produksjon

Vertikal integrering

• Morselskapet vil få svært på oppgaver, kun eierstyring og noen fellesfunksjoner

• All forretningsutvikling må skje i det enkelte datterselskap uten koordinering mellom 

nett og annen virksomhet

• Annen virksomhet og nett må antagelig drives under forskjellige 

selskapsnavn/varemerker

• Administrasjon og styre i morselskapene fratas muligheten til å utvikle andre tjenester 

fra nettvirksomheten

Kilde: Thomessen
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Nåsituasjon i Valdres Energi 
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Organisasjonsstruktur VE 2017

Vestre Slidre 
kommune

Nord Aurdal 
kommune

Øystre Slidre 
kommune

Produksjon

Kvitvella 
Elektricitetsverk AS 
(datterselskap)

Fossbråten Kraftverk 
AS (datterselskap)

Kraftomsetning

39 % av Valdres 
Energi Strøm

Nett og anlegg

Plan 
Drift
Anlegg/entreprenør
Lager
Måling
Bredbåndfiber
Gatelys

Administrasjon og økonomi

Økonomi
Sentralbord
Kundeservice
IT

Overordnet 
personal
Informasjon
Profilering

Eiere

▪ Vi har begynt å gjøre strukturelle grep

▪ Nye løsninger for nett og anlegg 

Styret

Adm. direktør
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Valdres Energi med sterk kundevekst og lav 

nettleie ift. sammenlignbare selskaper
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Anslått nettleie per 2017 for NVE gjennomsnitts husholdningskunde med 20.000 KWh forbruk (øre/KWh)

Kundevekst 2011 – 2015 i % og antall nettkunder

Vekst: 6,1 %
Kundeantall: 13 750

Kilde: EC Group, 
THEMA

160 000
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Valdres Energi har hatt en sterk økonomisk 

utvikling og er et solid selskap 
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Valdres Energi – sum investeringsnivå i 2010-2019 

er på 361 mill.kr

Valdres Energi – investeringsnivå 2010-2019 (i mill. kr)
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Sum investeringer
2010-2019 (i mill.kr)

Linjenett brutto:
Annet:

AMS:
Fiber:

Småkraft:

Totale 
Investeringer:

241,7
27,0
31,5
35,3
26,0

361,5
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VE 2020 – prosess og 

strategiske prioriteter
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Masterplan VE 2020 og prioriteter første halvår

Intervjuer

Myndig-

heter

Bransje-

aktører
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Fokusområde:

Nett

Fokusområde:

Infrastruktur

Valdres

Fokusområde:

Nye 

forretnings-

muligheter

Fokusområde:

Organisering 

• Organisk vekst

• Strukturell vekst 

• Vurdere ressurs- og 

tjenestesamarbeid med 

eierkommuner og IKSer

• Synergier mellom VE og 

IKSene

Dagens situasjon og føringer

• Vurdere nye forretnings-

muligheter

• Industrielle partnere

• Grensesnitt mot 

eierkommuner og IKS  

• Konsernorganisering, datter-

og deleideselskaper

• Styringsmodell i ny struktur

• Kapital og finansiering

Strategiutvikling Strategi VE 2020
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Strategi 2018 - 2020

• Visjon

• Forretningsidé 

• Strategiske hovedmål

• Økonomiske mål 

• Fokusområder med 

mål og tiltak 

• Strategisk 

handlingsplan

• Forankring VE 2018 –

2020 og beslutning

Vår 2018 Høst 2018
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Hovedmilepæler i VE 2020

2018

2019

2020

2021

2018

• Avklare struktur på 

Nett

• Avklare struktur på 

Entreprenør og fiber

• Beslutte strategi   

VE 2020
• Organisering av 

infrastruktur (VE og 

Kommunene)

• Nye forretnings-

muligheter

• Tilpasse 

organisering og 

styring (VE Konsern 

og datterselskaper)

• Ny totalstruktur i VE 

under 

implementering 

2021
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Oppsummering individuelle 

samtaler med 26 

nøkkelpersoner
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«Team 26» - individuelle samtaler med 

nøkkelpersoner

Ledergruppa

▪ Bjørg Brestad

▪ Kjell Eggen

▪ Kim Tronrud

▪ Line Hovrud

▪ Eivind Hauglid

Tillitsvalgte

▪ Anders Lundby (NITO)

▪ Lars Erik Thorsrud (El 

& IT)

▪ Birger Helland (El & IT)

Styret

▪ Øyvind Dahle (Styreleder)

▪ Odd Erik Holden (Nestleder)

▪ Knut Lie

▪ Jorunn Ødegaard Bjerke

▪ Cathinka Vik

▪ Frode Hagali

▪ Jorunn Rosendal

Eiere

▪ Nord Aurdal: Ordfører - Inger Torun Klosbøle. 

Rådmann - Kristian Damstuen

▪ Vestre Slidre: Ordfører - Eyvind Brenna. 

Rådmann – Martin Sæbu

▪ Øystre Slidre: Ordfører – Kjell Berge 

Melbybråten. Rådmann – Øyvind Langseth

Ansatte

▪ Arild Brattrud

▪ Randi Lineikro

▪ Kjell Stølen

▪ Svein Hegge

▪ Olav Warberg
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Læringspunkt 1: Hva skal VE drive med …

• Nettdrift/-bygging og fiber er sentral 
kjernevirksomhet

– «Enighet om» at det må skapes ny strukturering innen nett 
sammen med partnere

– Er «pragmatiske» til valg av nettpartnere (Eidsiva er ikke 
foretrukket partner) 

• Sterk interesse for forretningsutvikling og kunne 
skape en bredere plattform

– Ser for seg utvikling av ny forretning gjennom 
samarbeidsløsninger/partnerskap 

• Alle støtter den nye struktureringen strømsalg med 
RIK

• VE må ta initiativet i den strukturelle utviklingen 
innen nett («ikke sitte å vente»)
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Læringspunkt 2: VE kan være «et verktøy» for nye 

lokale samarbeidsløsninger: synergier og vekst 

• For å effektivisere, skape kompetansesynergier og 

kunne utvikle ny forretning – så kan Valdres samle 

ressursene som kommunene selv rår over

• Flere er «åpne» for å restrukturere og videreutvikle 

«infrastruktur-virksomhetene» i Valdres

• Positive til å vurdere «cluster-organisering» mellom 

VE og kommunenes tekniske enheter

• VE bør komme tettere på de tekniske 

kompetansemiljøene i eierkommunene
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Læringspunkt 3: Eierne må være tett på 

prosessen og løsningene

• Selskapet har en svært sentral rolle i utviklingen av 

Valdres-samfunnet – en hjørnesteinsbedrift

• Stort sett «VE-harmoni» mellom: eiere, styre, ledelse, 

ansatte og tillitsvalgte

• Nødvendig å forbedre samarbeidsklimaet mellom 

eierkommunene

• Selskapets finansielle rolle for eierne er viktig, men 

utbyggingsrollen av infrastruktur vurderes som viktigere

• Eierposten VS/ØS i Eidsiva kan være et mulig tema i 

prosessen.  Tilnærming må evt vurderes nøye og vil være 

en prosess styrt av eierkommunene. I tillegg kan VE-

eierposten i Eidsiva Bredbånd vurderes av selskapet
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Læringspunkt 4: Endringsprosessen skal ha «god 

regi» og ha fokus på involvering

• Bred aksept for myndighetskravene og 

nødvendigheten av endring

• Støtte til strategiarbeidet og ønske om å delta i 

prosessen: 

– Forankring/involvering av aktørene skaper forpliktelse og 

gjennomføringsevne 

– Må få formannskapene og kommunestyrene med på den 

strategiske «tenkningen»

– Viktig å skape sterk «endringsbegeistring» hos de 

ansatte

• God ledelse med tillitt hos aktørene

• Bedriftskulturen gir konkurransefordeler og må 

dyrkes videre
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Fokusområde:

Vekst og utvikling innen 

nettvirksomhet
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Forventningene fra VE eierskap og staten er tydelige… 

▪ NVE er svært tydelig i sin tilnærming til bransjen, og sier at ved 
omstrukturering og endringer fremover skal energiselskapene 
søke gode løsninger for fremtiden og ikke gå for 
minimumsløsninger

▪ Styret og eierne i VE har vært klare i sin bestilling: De ønsker en 
selskapsstruktur rigget for vekst

Politiske styringssignaler, endringer i bransjen og tydelig 
eierforventninger tilsier at VE skal ta en aktiv rolle i strategisk 

utvikling innen nettvirksomheten
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Nettvirksomheten i VE står foran noen veivalg

NETT

• Avvente strukturendringer
• «Rendyrke» det vi gjør i dag
• Tilpasse oss lovendringer    

(minimums tilpasning)

«Passiv»

«Aktiv»

Utfordringer…..Veivalgene for utvikling av nett….

• Andre aktører tar styringen på 
strukturprosessene innen nett

• Svekket «DEA score» 
• Kontantstrømmen i VE utfordres
• Risiko for forvitring av eierverdier 
• Hindrer utvikling av VE?

• Initiativtaker i strukturendringene 
• Oppnår effektivitet og skalafordeler
• Sikre og skape eierverdier
• Sikre arbeidsplasser lokalt 
• VE styrker seg for lokal utvikling 

(fiber, entreprenør, nye 
forretningsområder)

• VE inn i en større og krevende 
endringsprosess

• Tilpasse seg deleierskap og 
samarbeid med andre
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Strukturell ramme for utvikling av nettvirksomheten

Kjernevirksomhet i VE

Kjernevirksomhet løst i partnerskap
Som del av sonderingene med andre nettselskaper vil 
samarbeidsløsninger bli nærmere detaljert og avklart

Kjerneoppgaver: 
• Eierforvaltning og avkastning 
• Økonomi og finans
• Strukturell utvikling 
• Forretningsutvikling
• Stab/Støttefunksjoner 

▪ Utførende på utbygging  vedlikehold og drift

▪ Driftsfunksjoner som vil inngå:

o Teknisk planlegging

o Systemer og støttefunksjoner

o Driftssentral

o Operativ drift og vedlikehold

o Utbygging

o Beredskap

FiberValdres Nett AS Entreprenør 

VE konsern

Netteier Nettdrift

Småkraft

Nye 
forretnings-

områder

▪ Utførende på 
utbygging, 
vedlikehold og drift

Fiber
(Eierskap/ 

finansiering og 
bestiller, 

fiberstrategi)

Forvaltning av konsesjonen og nettkapital i nettet beholdes lokalt i eierkommunene i Valdres Nett AS

▪ Forvaltning av konsesjonen 
og nettkapital

▪ Bestillerrollen Mulig samarbeidspartner vurderes nærmere gjennom sonderinger

o eget markedsområde og regionalt/nasjonalt

Føringer:

o Avdeling på Fagernes - beholde og skape flere arbeidsplasser i Valdres

o Velge en partner med kompetanse og markedsadgang
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Fiber
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Valdres Fiber

Fiber er et potensialområde, der VE kan ta en tydelig posisjon: 

• Fra eiermiljøene er det forventninger om at VE skal være mer aktive 

• Behov for å avklare en tydeligere strategi på fiber, og som er forankret i eierkommunene

• En forankret VE Fiberstrategi kan sikre initiativ og gjennomføringsevne innen dette satsningsområde

• Forretningsrollen kan være: utbyggings- og eierselskap på fiber i Valdres

• Har etablert partnerskap med Eidsiva bredbånd (kommersiell aktør og innholdsleverandør)

• Potensielt nye partnere

Noen viktige spørsmål som kan diskuteres nærmere som del av arbeidet med 

fiberstrategien:

• Kan Kommunene bidra finansielt i gjennomføringen av en fiberstrategi?

• Kan VE bidra finansielt f.eks ved å selge sin eierandel i Eidsiva Bredbånd, og tilføre frigjort kapital som 

egenkapital i et nytt fiberselskap?

• Prosjektene må sees i sammenheng mht. lønnsomhet og finansiering 

• Vurdere verdibidraget ved en evt felles «fiberstrukturing» med andre energiselskaper/fiberselskap  

Styret og ledelsen har fått i mandat å utforme en Fiberstrategi for Valdres Energi



30

Skisse for tilnærming og gjennomføring

Steg 1
Kartlegging

▪ Muligheter/potensialer avdekkes i dialog 
med ulike interessenter 

▪ Nåsituasjon på fiber i regionen

▪ Nåværende samarbeidsplattform med 
Eidsiva Bredbånd 

▪ Benchmark – hva kan vi lære fra andre 
regioner

2018

Steg 2
Fiberstrategi

▪ Mål/ambisjoner:
o Fastboende
o Næringsliv
o Hytter

▪ Struktur og forretningsmodell for fibersatsing
▪ VE sin rolle 
▪ Utbyggingsplan

2019

▪ Kartleggingsarbeid

▪ Dialog med interessenter

▪ Forankring i eierkommunene

▪ VE styret beslutter fiberstrategi og legger 
fram en anbefaling  for 
generalforsamlingen 
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Valdres Energi 2020

Videreutvikling av Eierstrategien
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xx

• Finansielle og industrielle ambisjoner

• Høyt og forutsigbart utbytte

• Implementering av regionale veksttiltak 

• Kompetanseutvikling i regionen

• Samarbeid med kommunene innen infrastruktur

• Kundeorienterte tjenester

• 20 MNOK i ansvarlig lån fra hver av kommunene

• 6,18 % rente

• Rentene betales kvartalsvis etterskuddsvis

• Avdragsfrihet fram til 2021

• Tett kobling til kommunebudsjett, utbytte en del av 

driftsinntektene

• Avkastningskrav på aksjekapitalen 22,8 MNOK og 

den frie egenkapitalen: 6 %

• Etablert følgende praksis: 

– Dersom egenkapitalrentabiliteten ligger under 6,0 % 

utbetales MNOK 1,0 (indeksregulert) til hver kommune. 

– Ligger egenkapitalrentabiliteten over 6,0 % utløses en 

ytterligere utbytteavsetning på MNOK 0,45 til hver 

kommune

• Eiermøter

• Ambisjon om klar virksomhetsstyring ...

• Omfattende krav til styrets kompetanse, likevel ikke 

med representasjon fra den politisk ledelse og 

kommuneadministrasjonen i eierkommunene 

• Åpenhet som i det offentlige 

• Risikostyringen avveies mot utbyttekrav, 

forsyningstrygghet og regional utvikling 

Eiermål Utbyttepolicy

Ansvarlig lån Styringsmodell 

Dagens eierstrategi for Valdres Energi (fra 

2014) 

Behov for videreutvikling av eierstrategien som del av VE-2020, 

herunder tydelige eiermål og spissing av virksomhetsstyringen 
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Eier- og virksomhetsstyringen i VE vil bli mer 

kompleks

Virksomhetsstyringen i VE må tilpasses en mer kompleks struktur og -virksomhet: 

• Konsernstruktur, datterselskaper og deleide selskaper med kjente og nye partnere – like/ulike behov

• Må sikre klare organisatoriske linjer og effektiv styring av kjerne og støtte: effektiv ressursutnyttelse 

• Rollene som eiere, styre og ledelse vil møte nye krav til kompetanse og arbeidsform – nye/flere 

interaksjoner

• «Interessentarenaen» rundt selskapet og virksomhetene vil bli mer sammensatt, og få økt dynamikk

Fagorga-
nisasjoner

Ansatte i hel- og 
deleide

Statlige/komm. 
myndigheter

Allianse-
partnereStyre

Toppledelse

Strategier

Mål

Visjon

Implementering

Verdikjede med støtte
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Indikatorer Signaler

MediaEierkommunene

VE-styringsmodell vil 
gå fra «Singelstyring til Multistyring» 

Bransje-
organisasjoner
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Prosess og arbeidsform for å videreutvikle eierstrategien

Forberedelser: 

• Strategisk og finansiell status 

• Rammebetingelser

Diskusjon 1 i styret (28.1.2018)

• Eiermål

• Eierkrav

Diskusjon 2 i styret (Mars)

• Styringsmodell

• Kommunikasjon/samspill

• Føringer fra eiermøtene 19.06 og 

18.10. Mandat er definert for 

videreutvikling av eierstrategien

• Styre og den adm.ledelsen i VE 

utarbeider diskusjonsforslag til eiermål, 

eierkrav, styringsmodell og 

kommunikasjon/samspill

• Delforankringer underveis med 

eierkommunene gjennom vinteren

• Revidert eierstrategi legges fram for 

eierkommunene våren 2018 - på 

ordinær generalforsamling 

• Etter generalforsamlingen sendes 

forslag til revidert eierstrategi til 

eierkommunene for beslutning 

• Videreutvikling av eierstrategien 

med ulike steg vil bli 

diskusjonssak i styremøtene 

vinter 2018 (må forberedes)

• Generalforsamling – mai 2018

• Arbeidsmøte med eierkommuner 

og styre som del av GF

• Ekstraordinær generalforsamling 

– oktober  2018

• Beslutning i eierkommunene –

høsten 2018

Eierstrategien må svare ut Arbeidsform Tidsplan 



35


