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Defo balanserte på Pareto
Knut Lockerts foredrag på Paretokonferansen 17. januar var med på å skape balanse i en
ofte ensidig strukturdebatt. – Alle hensyn må på bordet før et eventuelt fusjonsvedtak, var
Lockerts hovedbudskap.

D
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et er spesielt hensynet til leveringssikkerheten i Utkant-Norge
som gjør at man bør tenke seg
godt om før man eventuelt beslutter en
sammenslåing, sa Lockert, som ikke
trodde på noen «fusjonsbølge». Han
tror heller ikke så mye på eventyr

Eventyrfortelling
Lockert viste blant annet til rapporten
«For store oppgaver, for lite penger»
fra konsulentselskapet Thema, utført
for Agder Energi. Rapporten legger
til grunn at det skal være milliarder å
spare på å lage tre nye nettselskaper
på Sørlandet, til erstatning for de
som er der i dag. Thema sier selv i
rapporten at de ikke har tatt hensyn
til blant annet: individuelle forskjeller i topografi, individuelle forskjeller i
befolkningsmønster, engangskostnader
knyttet til kompensasjon for de stillinger som fjernes og øvrige restruktureringskostnader, allerede gjennomførte
eller iverksatte tiltak, praktisk mulighet
uten at leveringssikkerheten reduseres,
utfordringer ved sammenslåinger og
sannsynligheten for at fusjonen blir vel-

Ber om avklaring
om AMS
Defo og KS Bedrift Energi ber Oljeog energidepartementet om en rask
avklaring på spørsmålet om AMSutrulling, etter at det oppsto noe
uklarhet i desember.

Spesielle distriktsutfordringer blir ikke borte ved fusjoner.

lykket, påvirkning på distriktspolitiske
hensyn – tap av arbeidsplasser mv.
– Da blir det hele en eventyrfortelling,
sier daglig leder Knut Lockert i Defo, og
mener det er tragisk at slike rapporter
setter seg som sannheter når innholdet
kun er teoretisk og således ikke passer
inn i virkelighetens verden

Positivt med balanse
Lockert hadde også kritiske bemerkninger til Paretos Nettanalyse. Her
påpekte han blant annet at spesielle
distriktsutfordringer som vær, geografi
og infrastruktur selvsagt ikke blir borte
ved fusjoner. Noen ser ut til å tro det.
Det ble i desember skapt stor usikkerhet fra OED da det kom fram at de
ønsket en utsettelse av AMS-utrulling
fra 2017 til 2019. Denne utsettelsen
ble trukket tilbake samme dag, og det
har naturligvis skapt en usikkerhet
hos leverandører og nettselskaper i
forhold til hvilken frist som kommer til
å gjelde. Defo har fått mange reaksjoner fra medlemmer om dette, og i
øyeblikket står bransjen og venter på
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Det kan også synes som om det er en
tendens til å legge for liten vekt på det
positive med små og mellomstore nettselskaper. – Det faktum at halvparten
av landets nettselskaper står for 9
prosent av nettkapitalen gjør at de som
virkelig mener det er penger å hente på
fusjoner, bør se på en sammenslåing av
de allerede store selskapene i Norge.
Men først og fremst er Knut Lockert
glad for å få slippe til med Defos
synspunkter på en så stor og viktig
konferanse som Paretokonferansen.
– Det vil føre til at vi kan få en mer
balansert debatt om strukturendringer,
sier Knut Lockert til NettOpp.
avklaring fra OED.
I tillegg til å be om en avklaring på
hvilken frist som kommer til å gjelde
har vi understreket at vi ikke ønsker
andre endringer i selve forskriften.
Aktørene har forholdt seg til den
nåværende forskriften i lang tid og
mange har foretatt investeringer i tråd
med regelverket. Det er viktig at de
som var tidligst ute med planlegging
og utrulling ikke blir straffet.

Daglig leder: Knut Lockert
Telefon: 91 18 77 13
Epost: knut.lockert@defo.no

Redaktør: Bjarne Langseth
Telefon: 91 30 03 12
Epost: redaktor@defo.no

Meld deg på til Nordkappopplevelser!
Nå er det meste klart for Defos nordligste eventyr – årsmøte
med fagdag 2013 i Honningsvåg og Nordkapp. Både faglig og
opplevelsesmessig blir dette en stor opplevelse, så meld deg
på så raskt som mulig.
Invitasjonsbrosjyra til årsmøtet blir
sendt ut i disse dager, og påmeldingslinken er lagt ut på www.defo.no.
Programmet bærer klart preg av at vi
er i nordområdene. Det er da naturlig å
se nærmere på forholdene i nord, og de
spesielle utfordringer som både Defos
medlemsverk og andre står overfor
i dette ressurssterke, men ofte litt
«glemte» området av landet vårt.

Samarbeid
Det satses på kraft i Finnmark, noe
blant annet Finnmark Kraft AS kan
dokumentere. Dette selskapet er
etablert som et samarbeid mellom alle
kraftselskaper som er konsesjonærer
i Finnmark og Nord-Troms, og grunneieren i Finnmark, Finnmarkseiendommen (FeFo). Et eksempel til etterfølgelse.
Men samarbeid kan også være grenseoverskridende, spesielt i et fylke som
Finnmark som er nabo til Russland og
Finland. Vi får høre nærmere om dette
Barentssamarbeidet.
Av andre faglige innspill, må vi ikke
glemme hvor viktig det er å bli oppdatert på aktuelle saker og problem-

Nytt OM navn
Per Gullaksen

Godbiter
Men vi har også andre godbiter fra podiet og fra naturen. Den prisbelønnede
filmregissøren Knut Erik Jensen fra
Honningsvåg vil holde et foredrag om
«Finnmark på film» hvor han også viser
klipp fra sine store produksjoner, og
fra et pågående prosjekt. Vi skal også
oppleve Finnmarks unike fugleliv på
fellesutflukten – og selvfølgelig skal vi
til Nordkapp. Festmiddagen blir avholdt
på Nordkapp i restaurant Kompasset,
og så skal vi navigere oss hjem i midnattssol.
Se invitasjonsbrosjyra under Aktuelt på
www.defo.no, der du også kan melde
deg på.

Vær rask med bestilling
Det haster med bestillingen, ikke minst
fordi vi har fått en utfordring på hjemreisen onsdag den 5. juni. Avreise fra
Alta til Oslo er dårlig tilpasset vårt
arrangement, derfor har Nordkapp
Reisebyrå holdt av returbilletter med
fly fra Lakselv til Tromsø 5. juni med
avgang kl 1730, hvor det er mulighet

for videre forbindelsen til blant annet
Bodø/Trondheim/Oslo/Ålesund/
Stavanger/Bergen.
Disse billettene kan holdes av til den
18. februar, så her er det viktig å være
tidlig ute med bestillingen.
Vi minner også om at medlemsverkene
kan ta med styret. Eventuelle behov
for egne opplegg for styreseminar eller
lignende, ta kontakt med:
Stig Hansen i Nordkapp Næringshage:
Tlf. 92 88 37 99
Epost: stig.hansen@nordkappnh.no
Spørsmål om reisemuligheter kan
stilles til Linda Bjerkan:
Tlf: 78 47 26 66 / Mobil: 98 84 99 20
Epost: linda@nordkappreisebyra.no
Og selvfølgelig skal du ta ledsager med.
Foto: Nordkapp Næringshage AS

har tiltrådt som ny daglig leder i Lærdal
Energi AS etter Arne Harald Tønjum som
har gått av med pensjon.
Gullaksen er 49 år, sivilingeniør Elkraft,
og kommer fra stillingen som HMS- og
kvalitetssjef i BIS Production Partner AS.

stillinger i bransjen. Så følg nøye med i
foredragene fra Knut Lockert fra Defo,
Per Sanderud fra NVE og Auke Lont
fra Statnett. Her vil vi få oversikt over
det som Defo og medlemsverkene må
konsentrere seg om i den nærmeste
framtid.

Helge Morten Vangen
har tiltrådt som everksjef i Aurland Energiverk AS etter Arne Harald Tønjum som
har gått av med pensjon.
Vangen er 48 år og kommer fra stillingen
som nettsjef i Aurland Energiverk.

Rune Tangen Andersen
er ansatt som ny daglig leder i Rollag
Elverk SA etter Tore Skorhaug som går av
med pensjon. Runde Tangen Andersen trer
inn i stillingen ved påsketider.
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Lett å finne Defo. Følg perrongen for spor nr 19, under gangbrua og opp trappa til høyre.

Defo har flyttet til Bjørvika
Defo har måttet flytte fra Kommunenes hus i Vika på grunn av plassmangel, og er fra 1. januar 2013
etablert i Wisma-bygget i Bjørvika.

Trelastgata under gangbrua og opp
en trapp til høyre og inn Wisma-bygget. Der er det merket «resepsjon»,
hvor du kan henvende deg for å få
tilgang til Defos kontor.

Vårt gode samarbeid med KS Bedrift
Energi fortsetter, selv om vi nå har
flyttet ut av KS-bygget. Det er etablert
faste kontaktpunkter med møter hver
uke for å opprettholde og videreføre det
faglige samarbeidet mellom Defo og
KS Bedrift Energi.

Lett å finne

Foto: bjarne langseth

Distriktenes energiforening er lett å
finne sentralt i Oslo. Dronning Eufemias
gate 16, 0191 Oslo, er Defos nye
adresse og du finner oss slik:
Fra Oslo Sentralstasjon følger du
perrongen for spor nr 19 til gangbrua
som går over stasjonsområdet. Kryss

passo

Foto: bjarne langseth

Defo har fått et romslig kontor i 9. etasje, og tar
gjerne imot medlemmer som er på Oslo-tur.

pp

Så sant, så sant om flytting
– Ingen veit kva han eig før han skal flytte, sa
mannen, han bar på ein tresko og eit trådnøste.
Tresko og trådnøste er viktig for Defo. Vi går
ikke på gummisåler når vi nøster opp viktige
problemstillinger for distriktenes sak.
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