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Eierstrategi Varanger Kraft AS 

 
I forbindelse med eiermøtet i Varanger Kraft 1. desember 2020, ble det fremmet forslag 

fra enkelte om å foreta en gjennomgang av eierkommunenes strategiske føringer for 

Varanger Kraft konsernet. Formålet med en eierstrategi kan være å disponere en 

samordnet plan for utvikling av eierverdier innenfor rammen av akseptabel risiko, og 

uten at en høy kapitalbinding reduserer evnen til å betale utbytter. 

 

Selskapets administrasjon har i ettertid vært i dialog med samtlige eiere om forslag til 

gjennomføring av eierstrategi. Majoriteten av eierne ønsker en rullering av eksisterende 

eierstrategi. Se vedlegg.  

 

Basert på de tilbakemeldingene som eierne har gitt, har konsernstyret på styremøte 10. 

mars 2021 gjort følgende vedtak; 

 

«Styret anbefaler for eierkommunene at eksisterende eierstrategi rulleres. Arbeidet 

foreslås utført av et utvalg bestående av eier-representanter fra Sør-Varanger, Vadsø, 

Vardø og Deanu/Tana, samt representanter fra styret. Administrasjonen i selskapet er 

sekretariat. Arbeidet foreslås gjennomført i perioden april-august. 

 

Styret er representert ved styreleder Tor Arne Pedersen, styremedlem Kristin Rajala og 

styremedlem Ken Larsen. Sistnevnte er styremedlem valgt av de ansatte.» 

 

Basert på eierkommunenes strategiske føringer for sitt eierskap i Varanger Kraft vil 

konsernstyret oppdatere og fullføre arbeidet med en konsernstrategi gjennom høsten 

2021. Før konsernstyret gjør vedtak om konsernstrategi vil eierne få en presentasjon av 

konsernets mål, strategier og tiltak. Dette vil da også representere en mulighet til å gi de 

siste innspillene til konsernstrategien. Dernest vil konsernstrategien vedtas av 

konsernstyret.  

 

Dersom noen har synspunkter eller kommentarer til forslaget, vennligst ta kontakt med 

undertegnende på 488 95 692 eller e-post: tap@vivanorth.com. Dere vil om kort tid bli 

kontaktet av sekretariatet for å avtale første møte.  

 

På vegne av konsernstyret i Varanger Kraft ser vi frem til et inspirerende og interessant 

arbeide i tiden som kommer.  

 

Med vennlig hilsen 

Tor Arne Pedersen  

Styreleder Varanger Kraft AS 



 

 

VEDLEGG 
 

 

 

Tilbakemelding fra eierne; 

 

 

 
 

 

Arbeidet foreslås koordinert med selskapets utvikling av konsernstrategi etter følgende 

tidsplan: 

 

 
            Rødt – konsernstrategi, Blått - eierstrategi 

 
 

 

 

 


