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1.  Formål 
 
Formålet med dette notatet er en overordnet beskrivelse av planen for gjennomføring av 
integrasjon mellom E-CO Energi AS (E-CO) og Eidsiva Vannkraft AS (EVk). 
Dette for å sikre en god integrasjonsprosess med involvering fra ansatte, tillitsvalgte, 
vernetjenesten og ledere i de selskapene som berøres av prosessen. Videre for å sikre at 
aksjonæravtalens bestemmelser oppfylles.  
 

2. Bakgrunn 
 
Hafslund-ECO (HE) og Eidsiva Energi (EE) ønsker å etablere Norges største kommunalt 
og fylkeskommunalt eide selskaper innenfor produksjon og distribusjon av elektrisitet. 
Hovedmålsettingen med etableringen av et større produksjonsselskap er å legge til rette 
for etablering av et produksjonsselskap som kan ha nødvendig kompetanse for å ivareta 
framtidens utfordringer innen energiproduksjon på en best mulig måte. 
 

3. Føringer som grunnlag for prosess 
 
Fremforhandlet avtaleverk legger klare føringer for den videre planleggingen av 
integrasjonsprosessen. Føringer er kortfattet gjengitt under. 

 

3.1  Eierskapsmodell 

 

Figur 1: Eierskapsmodell 

 

Avtaler som er inngått i transaksjonen vil være førende for det videre 
integrasjonsarbeidet, så lenge de er gjeldende. 
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3.2  Nærmere om Produksjonsvirksomheten 

 

Hafslund E-COs produksjonsvirksomhet, er organisert under E-CO Energi Holding AS som 
igjen er eier av E-CO. EVk skal fusjoneres inn i Produksjonsselskapet (E-CO) ved at 
Eidsiva Energi AS overdrar samtlige aksjer i Eidsiva Vannkraft AS til E-CO Energi AS. Det 
fusjonerte produksjonsselskapet eies av hhv. Hafslund E-CO AS, via E-CO Energi Holding 
AS, og Eidsiva Energi AS. Eierandeler i produksjonsselskapet er fastsatt gjennom 
forhandlinger og er nedfelt i transaksjonsavtalen. Etter gjennomføring av 
Transaksjonsavtalen vil Produksjonsselskapet ha en samlet produksjon på ca. 14,9 TWh. 
 
 
Videre bygger «Aksjonæravtalen for Eidsiva Energi AS vedrørende eierskapet i E-CO 
Energi AS (produksjonsselskapet)» på følgende sentrale bestemmelser; 
«Partene er enige om at Produksjonsselskapet skal arbeide for å sikre en rasjonell og effektiv drift 

basert på bedriftsøkonomiske prinsipper, og at det skal ha som målsetting å videreutvikle 

aksjonærenes verdier i et langsiktig perspektiv. 

Produksjonsselskapet skal sikre en effektiv samordning, forvaltning og videreutvikling av de 

konsoliderte kraftproduksjonsvirksomhetene og de verdier som ligger i dagens kompetansemiljøer på 

en optimal måte. 

 

Produksjonsselskapet skal søke å utnytte sine stordriftsfordeler, men ønsker også å utnytte og ivareta 

såkalte «smådriftsfordeler» (for eksempel nærhet til anleggene og begrenset byråkrati). 

Aksjonærene skal arbeide med å utvikle arbeidsmetoder for å hente ut både stordrifts- og 

smådriftsfordeler knyttet til Produksjonsselskapet. 

Produksjonsselskapet skal arbeide for å: 

I. styrke Produksjonsselskapets konkurranseevne og lønnsomhet ved å ta ut skalafordeler 

gjennom effektiv drift, digitalisering og ny teknologi; og 

II. trygge og videreutvikle Produksjonsselskapets arbeidsplasser, herunder sikre tilgang på 

nødvendig og tilstrekkelig kompetanse innenfor eksisterende og nye 

virksomhetsområder.» 

 
I forbindelse med Transaksjonen skal det gjennomføres integreringsprosesser mellom de 
involverte produksjonsvirksomhetene. Man tar i denne forbindelse blant annet sikte på at 

• medarbeidernes kompetanse skal være et sentralt element ved organiseringen 
av Produksjonsselskapet, med mindre dette medfører at 
Lokaliseringsbestemmelsene ikke kan oppfylles 

• det skal være en balansert deltagelse i produksjonsledelsen fra både Eidsiva Vannkraft 

og E-CO Energi.   

Organiseringen av virksomhetene skal være basert på en desentral organisasjonsstruktur. Dagens 

kompetansemiljøer skal sikres og videreutvikles på en optimal måte, og en vil søke og utnytte og 

videreføre de gode erfaringene både EVk og E-CO har som tjenesteleverandør. Hovedpremisser for 

organisering er nedfelt i intensjonsavtalen, transaksjonsavtalen og aksjonæravtalen. 

Det er lagt følgende premisser til grunn knyttet til produksjonsvirksomheten: 

«Produksjonsselskapet skal ledes fra Oslo, basert på en desentralisert drifts- og 
organisasjonsstruktur. De verdiene som ligger i dagens kompetansemiljøer i 
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Produksjonsselskapet og Eidsiva Vannkraft skal sikres og videreutvikles på en optimal 
måte.  

Fagmiljøet i dagens Eidsiva Vannkraft innenfor teknisk og operativ drift samt fysisk 
produksjonsforvaltning, skal styrkes og skal samlet sett få en utvidet rolle som følge av 
at flere kraftproduksjonsanlegg legges inn under ansvarsområdet til dette fagmiljøet. 
Disse funksjonene skal ha et varig tilhold på Lillehammer (samlet betegnet som 
Lokaliseringsbestemmelsen).» 

 

Aksjonæravtalen sier i tillegg at følgende skal vurderes som brudd på 
lokaliseringsbestemmelsene for Produksjonsselskapet: 

… hvis den relative andelen av ansatte i Hafslund E-CO-konsernet innen teknisk og 
operativ drift av Produksjonsselskapets virksomhet (herunder aktiva og rettigheter) og 
fysisk produksjonsforvaltning av produksjonen fra disse og som har sitt arbeidssted på 
Lillehammer, reduseres i forhold til situasjonen på Gjennomføringstidspunktet. 
 
En beskrivelse av selskapenes organisasjon med fokus på fagmiljøene i dagens E-CO og 

EVk for teknisk og operativ drift, samt fysisk produksjonsforvaltning, slik situasjonen er på 

tidspunktet for inngåelse av aksjonæravtalen, er inntatt i aksjonæravtalens vedlegg 4.   

 

4. Omstillingsavtale 
 
Det foreligger pt ingen omstillingsavtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. 
I den grad en omstillingsavtale vil bli gjeldende må bestemmelser i en slik avtale 
hensyntas i integrasjonsarbeidet.  

 

5. Framdriftsplan for fusjonsarbeidet 
 

Framdriften vil styres av noen sentrale milepæler gitt i avtaleverket. Etter vedtak om 
sammenslåing starter selve arbeidet med å forme ny organisasjon ved arbeid i 
arbeidsgrupper, sammensatt av ressurser fra begge parter. 

Rekruttering av ledelsesnivåene kan starte etter hvert som ulike nivåer i organisasjons-
strukturen er avklart. Denne prosessen er både tid- og ressurskrevende, og må derfor 
planlegges grundig for å sikre god framdrift i det øvrige integrasjonsarbeidet.  

Det legges til grunn for prosessen at den nye organisasjonen skal være operativ fra 
1. januar 2020. 

Figuren under viser forslag til gjennomføringsplan hvor hoveddelen av aktivitetene angitt 
i figur 3 nedenfor er knyttet til fase 2 – gjennomføring av analyser og vurderinger  
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Figur 2: Fremdriftsplan 

 

6. Organisering av arbeidet med utarbeidelse av ny 

organisasjonsstruktur for produksjonsselskapet 
 
Det skal  etableres en styringsgruppe  bestående av konsernsjef i henholdsvis Hafslund 
E-CO (HE) og Eidsiva samt administrerende direktør Alf Inge Berget og direktør Stig 
Morten Løken.  

Arbeidet vil bli løst med ulike arbeidsgrupper og organisert under en prosjektledelse, som 
igjen rapporterer til SG.  

Mandat for de ulike delprosjektene vil bli utarbeidet av prosjektledelsen og godkjennes 
av SG. 

Generelt skal alle arbeidsgrupper ha  representasjon fra begge selskap. 

Foreslåtte arbeidsgrupper som rapporterer til prosjektledelsen er vist i figur 3.  

 

 

Figur 3: Organisering av integrasjonsprosessen 
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Nærmere om struktur og den enkelte arbeidsgruppe; 

6.1. Styringsgruppen 

 
Styringsgruppens mandat og rolle: 

SG er beslutningstakere innenfor de føringer som det overordnede avtaleverket 
definerer.  
Utpeker prosjektledelse for integrasjonsarbeidet  
Gir overordnede føringer for arbeidet og fastsetter arbeidsgruppens mandater i 
tråd med  de føringer som det overordnede avtaleverket definerer, behandler 
rapporter og fatter beslutninger. 
Godkjenner integrasjonsstrategi, og sørger for intern og ekstern informasjon  
Godkjenner plan for organisasjonsstruktur og plan for rekruttering/innplassering 
av ledere og øvrige ansatte. Beslutter med basis i arbeidsgruppenes vurdering 
rekruttering/innplassering av ledere og øvrige ansatte 

6.2. Prosjektledelsen 

 
Prosjektledelsen omfatter, prosjektleder og ledere for de ulike arbeidsgruppene. 

 

Prosjektledelsens mandat og rolle: 
 

Strukturerer og koordinerer arbeidet 
Er pådriver for prosessen 
Utarbeider forslag til mandat for arbeidsgruppene og organiserer arbeidsgruppene 
Utarbeider forslag til organisasjonsstruktur basert på styringsgruppens 
overordnede føringer. 
Utarbeider plan for rekruttering og innplassering av ledere og øvrige ansatte 
Gjennomfører prosess for innplassering av ledere og øvrige ansatte 
Rapporterer til SG 

 

6.3. Arbeidsgruppene 

 
Arbeidsgruppenes felles mandat er å gjennomføre arbeidet innenfor sitt spesifiserte 
område til angitt tid, og rapportere i henhold til metode i punkt "Rapportering til 
styringsgruppen". Arbeidsgruppene skal også samarbeide seg imellom. Oppstår det 
uenigheter som arbeidsgrupper og/eller prosjektledelsen ikke greier å løse, bringes 
temaet inn til styringsgruppen. Innen den enkelte arbeidsgruppe vil det kunne være flere 
parallelt arbeidende grupper. 

 
Mandat og rolle for arbeidsgruppe kommunikasjon: 

Utarbeide kommunikasjonsplan. Definere målgrupper og ivareta 
informasjonsbehovet til alle involverte interessenter (interne og eksterne) 
Planlegge og gjennomføre operative kommunikasjonsaktiviteter i alle faser av 
fusjonsprosessen 
Gi støtte og råd til ledere, tillitsvalgte og andre bidragsytere i kommunikasjons-
arbeidet 
 
 

Mandat og rolle for arbeidsgruppene Driftsmodell/organisering: 
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Utarbeide forslag til organisering av de ulike funksjonsområdene som inngår i 
selskapet. 
Utarbeide forslag til prinsipper for samhandling, styring og rapportering i det 
fusjonerte selskapet 
Kartlegge bruk av aktuelle fagsystemer 
Utarbeide oversikt over hovedprosesser for ivaretagelse av kjerneoppgaver 
Utarbeide handlingsplan for gjennomføring av integrasjonsprosessen 
Utarbeide sluttrapport fra arbeidet 
 

 

Mandat og rolle for arbeidsgruppe IKT: 

Utarbeide oversikt over all kritisk IKT funksjonalitet  
Utarbeide oversikt over kritiske problemstillinger knyttet til integrasjon av ulike 
IKT systemer 
Utarbeide handlingsplan for IKT- integrasjon 
Utarbeide sluttrapport fra arbeidet 

 

Mandat og rolle for arbeidsgruppe Administrasjon:  

Kartlegge selskapenes administrative funksjoner og utarbeide forslag til 
organisering av disse. Med administrative funksjoner menes bl.a. anskaffelser, 
arkiv/dokumentadministrasjon, kommunikasjon (ekstern og intern), juridisk m.v. 

Kartlegge selskapenes virksomhetsstyring/styringssystem på overordnet nivå 
(policy-nivå) og utarbeide forslag til samordning 

Utarbeide handlingsplaner for integrasjon av administrative funksjoner og 
samordning av selskapenes virksomhetsstyring/styringssystem 

Utarbeide sluttrapport fra arbeidet 

 

 

 

Mandat og rolle for arbeidsgruppe HR:  

Etablere en helhetlig oversikt over alle sentrale vilkår/kompensasjonsordninger i 
selskapene. Identifisere områder hvor det foreligger vesentlige ulikheter i 
vilkårene. 
Utarbeide forslag til prinsipper for innplassering.  
Utarbeider forslag til arbeidsavtale 
Ivaretar prosess for overgang til felles kollektive ordninger og særavtaler   
Ivareta HR-relaterte problemstillinger i integrasjonsarbeidet herunder  

o Gi råd og veiledning til ledere i prosessen  
o Opplæring av ledere, tillitsvalget og vernetjenesten i relevant lov og 

avtaleverk   
Utarbeide sluttrapport fra arbeidet 

 

 

 

Mandat og rolle for arbeidsgruppe Eierskap deleide anlegg: 
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Gjennomgang av alle områder hvor det eksterne eiere utover E-CO/EVk er 
representert.   
Utarbeide plan for en helhetlig håndtering av de selskapene hvor det er andre 
eiere inne. 
Utarbeide sluttrapport fra arbeidet 
 

 

 

6.4. Involvering av tillitsvalgte 

 
Tillitsvalgte skal være representert og involvert i prosjektet. 

Alle prosjektdeltakere, inkludert tillitsvalgtes representanter, skal tidlig informeres om 
kommunikasjonsplan og prinsippet om åpen og harmonisert kommunikasjon innenfor 
begrensninger av konfidensialitet, slik at kommunikasjon i de involverte selskapene 
foregår etter omforent plan. 
 
Tillitsvalgte skal være representert i integrasjonsarbeidet, herunder delta i 
styringsgruppen og i de arbeidsgrupper som styringsgruppen finner formålstjenlig. 
   
 
 
 
 
01.03.19 
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