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https://vimeo.com/242741763#t=
Salgsprosessen kunne ikke gjennomføres før jul – mange meldte seg på
Omlag 20 kommuner ville være med – de andre sto utenfor
prosessen gikk bra – men vi ble offer for et sørlandsfenomen
Eksempel - «Dette er ugreit» sa Ugland. Som nordlending forsto jeg ikke
Og så den der «kan ikke si mi liger det»
Vinteren 2000-2001 ville alle kommunene være med.
Første møte var i Bystyresalen i Kristiansand – allepresenterte seg sjøl
Rett foran meg sat Christian Sundtoft – rett bak ham satt Erling Valvik
Christian Sundtoft var et eventyur å bli kjent med. Veldig ærlig
Han og Grøvan og to-tre til brukte sommeren 2001 på omkamp
Vi var heftige motstandere – men han inviterte meg på hytta
Har vært i alle kommunehus i Agder – sliter med påstanden om dårlig informasjon
Det var 600 beslutningstakere
Det var internasjonale bydere og norske bydere
De to mest aktuelle var Statkraft og Lyse sammen med et tysk selskap
Tyskerne kom i privatfly – styrefomrann Mykland gikk – kunne ikke engelsk
Krokmo redda situasjonen – han hadde jobba internasjonalt
Stilluf Karlsen var rådgiver for Lyse – han var ikke en slik som gir seg
Honorar: Vi var et team på 5–10 eksperter, fra august 99 til desember 2002
Det var den største transaksjon i Fastlandsnorge til da
Samla honorarer var rundt 50 mill – det var ikke høytt
Avtalen med KrSand var med skussess fee Men da alle de andre hang seg på, sa jeg opp den avtalen
Dokumentasjon til slutt var timesats og en skjønnsmessig bil
Grøvan var ansvarlig for den siste biten – han søkte hjelp hos et firma i Oslo
Det endte med en forhandlet sluttsum
Krokmo: Vinteren 2000 – AE-ledelsen var mot salg
Krokmo kom inn og sa: Det blir ikke noe salg – AP har stemt – flertall mot
Det viste seg at VestAgder AP var mot, men de var ikke part.
Masse intriger og interessekonflikter – spissa seg stadig
På dette tidspunktet var det en landsdel i sterke brytninger
Intervjueren rekapitulerer
I 2001 hadde Kompetansefondet falt på plass – KrS fikk så mye goodwill
I april 2001 skal vi trekke konklusjoner – lander på at Lyses bud er det beste
KrSand likte ikke det – Bjarne vill ha Statkraft
kan ikke si æ lige det
Lyse ble invitert for å presentere seg selv
Da kom Christian Sundtoft og gratulerte – alle trodde at vi var Statkraft
Vi hadde to møter med yse – vi oppdaga noen "poison pills"
De ville dele opp Agder og putte tysk kapital inn
De hadde også underslått en enorm skatterisiko
Disse sakene ble utredet – konklusjonen kom snart – det var umulig
«Rogalendinger er tidlige om morraen – vi er dømt til å tape»
Statkraft visste at de ikke var innstilt – jeg hadde sagt at vi skulle sondere Lyse
Midt i mai ringte jeg igjen: Vi kan selge til dere viss dere løfter prisen
Slutten av juni var vi ferdige – sommerferie – etter jobb døgnet rundt i ett år
Så kom strafferunden – Grøvan og Sundtoft brukte sommeren på omkamp
Nytt møte august – analyserte – ba om møte med Grøvan – arbeidsgruppe
Jobba med noen punkter utover høsten og konkluderte salget oppunder jul
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Da kom Victor Norman på banen – han satte foten ned
Hele 2002 gikk med til å lande dette: Statkraft måtte avbøtende tiltak
Det kunne påvirke prisen - der var vi tett på hele veien
Høsten 2001 – etter opprøret
Et infomøte med kjernegruppa (60 personer
Alf Holmelid var lett å hisse opp - «Skaff deg eit ordentlig arbneid!» sa han
Møtte ham igjen på i 2005 - «Jeg fulgtre rådet – men du har gått motsatt vei?»
Høsten 2001 var fordragelig – Grøvan var leder – pedagogiske evner
Masse møter med Statkraft og kommunene – mye symbolske endringer
Statkraft bytta mannskap – Jørgen Kildal - «For sliten til å skjelle dere ut»
Vi tok rollen med den nye arbeidsgrupa alvorlig – aksept også i KrSand
Tor Austad og Bjarne Ugland var også med – ei samla arbeidsgruppe
2002 var prega av Victor Norman og Konkurransetilsynet
Statkraft måtte selge Hedmark Energi
Slik ser jeg historien. Mitt oppdrag var ikke argumentasjon for eller mot salg
Jeg var fornøyd med Agder, og jeg tror Agder var fornøyd med meg
Jeg hadde noen flere oppdrag for Kristiansand også etter 2002
2006 – oppdrag Statkraft – da jobba jeg litt med salg av Televirksomheten til AE
Jeg var i kulissene da Tom Nysted ble ansatt. Derfor kjenner jeg skandalen
Men – oppsummert Lyse var veldig skuffa – jeg hadde to evalueringsmøter med dem etterpå
Forsøkte å legge død alle konspirasjonsteoriene – og snakk om lukka rom
Det er ikke mulig å kjøre en slik
Det var folkemøter og kommunestyrer og – veldig bredt engasjement
Da er det interessant at det skrivesdoktoravhandlinger uten å snakke med meg
Er dette en viktig historie ?
Den er stor i kraftsammenheng: Eksplosjonen i behovet for kraft etter krigen
- byenes og industriens behov førte til storslått utbygging
Energiloven innledet en ny fase – Agder Energi en av de største prosessene
Arvesølvet – historia om den møllspiste brudekjolen
Flertallets ønske, hva det ble – og hva det er i dag er ingen rett strek
Menneskene oppi dette er ganske viktig
SLUTT
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