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NettOpp – forum for 
strategisk kommunikasjon
Det er nettopp dette FSN trenger, mener våre  
medlemmer – et forum for strategisk komm- 
unikasjon. Altså, et forum for oftere og bedre 
intern og ekstern kommunikasjon. 

NettOpp skal være et kommunikasjonsnett som 
bringer høyspent og lavspent informasjon mellom 
medlemmer. Samtidig skal det være tilgjengelig for 
allmennheten, for media og for andre i energibransjen 
som vil holde seg orientert om det FSN til enhver tid 
er opptatt av. 

Bakgrunnen for dette tiltaket er medlemmenes 
uttrykte ønske om at kommunikasjonen må bedres. 
Medieutvalget har også slått fast at det å drive aktivt 
kommunikasjonsarbeid med våre medlemmer er noe 
av det viktigste vi skal befatte oss med. 

Nye hjemmesider
Vi ønsker også å bruke Internett i større grad i dette 
arbeid, og her skal også NettOpp være å finne med 
hyppige utgivelser og oppdaterte nyheter om hva som 
skjer i vår organisasjon. En ny og forbedret hjemme-
side er under utarbeidelse og vil snart komme på lufta, 
men vi tjuvstarter nå med vårt nye kommunikasjons-
nett. 

Bruk oss, kontakt oss og hold oss oppdatert, så 
vil NettOpp bli det effektive kommunikasjonsnettet vi 
trenger og fortjener. 
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Årsmøte og fagdag i rute
Forberedelsene til årsmøte og fagdag i Flåm i 
Aurland den 23. og 24. mai  er helt i rute. 
alt ligger til rette for gode diskusjoner og faglig oppdater-
ing i vakre naturomgivelser. Meld deg på og ta gjerne 
hele styret ditt med, for her skal det være mye for enhver 
smak. Se utsendte invitasjon med program. 
Påmeldingsfristen er 10. april.

Innspill til mediesaker
Medieutvalget har en målsetning om at FSN jevnlig 
skal være synlig i media. 
FSNs medlemmer vet best hvor skoen trykker. gi oss 
tips om viktige saker som bør fram i media, både på 
lokalt- og riksnivå. Kanskje har du en viktig sak som går i 
lokalmedia som også har fortjent større oppmerksomhet? 
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Første utgave av 
NettOpp er nå klar.

Bruk oss, kontakt 
oss og hold oss 
oppdatert!



Glem ikke nettvirksomheten!

 

FSN har kommentert regjeringens initiativ til å foreta 
en evaluering av energilovforskriften. Dette ser FSN 
positivt på, men forventer at også nettvirksomheten 
blir satt inn i en slik sammenheng. 
– Selv om monopolreguleringen har vært gjenstand for 
grundig vurdering gjennom en 4-5 år lang prosess i regi 
av NVE og bransjeorganisasjonene, er det likevel viktig 
at nettvirksomheten blir sett i sammenheng med alle 
andre virksomheter som reguleres av energiloven, sier 
styreleder Eilif amundsen. 

– Det er fortsatt mye å ta tak i innenfor nettregulerin-
gen før vi oppnår tilstrekkelig forutsigbare ramme- 
betingelser. FSN vil følge opp nettreguleringsprosessen  
i fremtiden og søke å påvirke at myndighetene ikke på 
noe tidspunkt vil bruke rammebetingelsene for nett- 
reguleringen som brekkstang for struktrurasjonalisering i 
bransjen, sier Eilif amundsen. 
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FSN i Energirådet?
”FSN kan vanskelig se at det kan oppnås forståelse 
og samhandling uten at FSN er deltager med sin rep-
resentasjon fra den brede gruppen av distriktsener-
giverk i Norge, og med bakgrunn i det faktum at FSN 
er eneste rene nettorganisasjon i bransjen”. 
Det sier FSN blant annet i et brev til Olje- og energimin-
ister Odd roger Enoksen som kommentar til rapporten 
”Møteplass for Energisektoren”, som er lagt ut på OEDs 
hjemmesider. I rapporten foreslås det etablering av et 
Energiråd – en møteplass for toppledere i energisek-
toren. FSN mener det er naturlig at en slik organisasjon 
er representert i et slik råd, og foreslår styreleder Eilif 
amundsen som representant. 

Ny avtale FSN – KS Bedrift
KS Bedrift og FSN har hatt en formell samar-
beidsavtale siden januar 2003. Nå ønsker begge 
parter nå å oppdatere og videreføre denne avtalen. 
Som et ledd i videreføringen av dette samarbeidet blir  
det opprettet flere fellesutvalg. representanter fra KS 
Bedrift vil delta i Nettreguleringsutvalget, DLE/DSB- 
kontaktutvalg og i et nyopprettet Bredbånd- og aMr/
tVK-utvalg. 

Temadag om Steigen-saken
Strømstans i seks døgn er svært uvanlig i dagens 
samfunn. Strømbruddet i Steigen i Nordland fikk 
derfor naturlig nok stor oppmerksomhet i norske 
medier. 
FSN tok tidlig kontakt med vårt medlem Nord-Salten 
Kraftlag helt fra hendelsen rammet dem. Det er likevel i 
ettertid, når stormen har lagt seg, at det går an å få den 
fulle oversikt og vurdere hva som kan gjøres annerledes. 

FSN og KS Bedrift arrangerer en temadag den 13. 
september i Oslo med oppsummering og vurdering rundt 
strømstansen i Steigen. her vil det bli foretatt en saklig 
gjennomgang av alle sider av saken, spesielt vurdere om 
NVEs forskrifter en uhensiktsmessig og urimelig. 
På temadagen vil ”historien” bli presentert av elverk-
sjef asbjørn hansen i Nord-Salten Kraftlag og fra Stei-
gen-ordføreren. I tillegg vil vi få andres vurderinger av 
hendelsen, slik som NVE, DSB og EC group. Det vil bli 
framlagt mer informasjon under FSN-årsmøtet. 

Vinsents Gaaserud takker av 

En av initiativtagere til 
etableringen av FSN, 
adm. direktør Vinsents 
gaaserud i ringeriks-
Kraft, går av med pens-
jonsavtale fra sommeren 
av. gaaserud har vært 
toppsjef i energibedrifter 
i sammenhengende 31 
år. gjennom NettOpp vil 
Vinsents gaaserud takke 
for et givende samarbeid 
med bransjefolk gjennom 
alle disse årene. 
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