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Årsmøteutgave

En vestlandsk kraftmarkering
Det var FSNs solide grunnfjell som fylte Fretheim
Hotell mens mektige topper markerte, opplyste
og utfordret. Og når fjell må beseires, da legges

tamheten bort. Trangt og hektisk ble det, og mange
måtte ta natta i bruk for å nå dybden og se lyset. Kort
sagt FSNs årsmøte med fagdag i Flåm 23. og 24. mai
ble som et vestlandsk landskap.
FSNs hardtarbeidende styreleder, Eilif Amundsen, var
”utrolig bekvem” med årsmøtet totalt sett:
– Det var et oppmøte, en interesse og en gjennomføring i forbindelse med dette årsmøtet/fagdag som vi
ikke har opplevd tidligere. Det er all grunn til å gratulere
den lokale arrangør. Ikke minst var Sigurd ”Fiksaren”
Høiseth en svært viktig brikke for å få arrangementet
gjennomført, sier Eilif Amundsen, som også berømmer
at medlemmer engasjerer seg og at toppfolk i bransjen
møter opp og holder interessante foredrag.
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Som et vestlandsk landskap:
Bredde, dybde, topper og utfordringer.

Trangt og hesblesende
Men Eilif legger ikke skjul på at det også var ting som
kunne fungert bedre og som skal forbedres til neste års
arrangement.
– Det ble noe trangt og hesblesende i forhold til tiden
som var satt av til fagdagen. Dette gikk dessverre litt for
mye på bekostning av den tida som skulle vært brukt
til å besøke de bedriftene som hadde rigget seg til med
mange meget interessant utstillinger og presentasjoner.
Dette skal vi ta hensyn til neste år, og årets utstillere skal
få førsteprioritet ved årsmøte/fagdagen i Alta/Hammerfest
i 2008.

Resolusjon fra FSNs årsmøte
Ensidig vektlegging av effektivisering og nedbemanning
gjennom mange år har ført til økt sårbarhet i nettet, samtidig som samfunnets følsomhet for avbrudd har økt.
FSNs årsmøte i Flåm 23 og 24. mai presiserer at samfunnet
ikke tåler at landets viktigste infrastruktur skal svikte som
følge av normale og påregnelige klimabelastninger. Dette
understrekes også i en rekke bekymringsmeldinger fra
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB.
Det er fra myndighetens side tatt grep for å bedre
disse forholdene. Nettselskapenes økonomiske rammer
er bedret, men det gjenstår å se om dette er nok til å
møte utfordringene.
Forum for Strategisk Nettutvikling
Telefon Styreleder/daglig leder: 97 03 22 50
Epost: post@fsn.no
www.fsn.no

I myndighetenes bestrebelser for å opprettholde leveringssikkerheten, savner FSN nettproblematikken blant de
fire hovedpunktene OED har prioritert i forbindelse med
evaluering av energiloven. For at strømforsyningen skal
kunne fungere i riktig balanse til det beste for samfunnet,
må produksjon, nett og forbruk bygges opp i samhandling uten at viktige ledd utelates.
FSN mener at alle gode krefter nå må settes inn for
å sikre en strømforsyning som samfunnet kan stole på.
Nettvirksomheten har et særskilt samfunnsansvar. Holdninger og omdømme til vår bransje henger nært sammen
med at vi løser disse oppgavene.
Redaktør: Bjarne Langseth
Telefon: 91 30 03 12
Epost: redaktor@fsn.no

Gjenvalg av styret
Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft, Andres Sætre,
Tinn Energi og Erik Winter, Gudbrandsdal Energi ble
gjenvalgt til styret i FSN for valgperioden 2007-2009.

FSN-medlemmer:
Se mot nord neste år!

Eilif Amundsen ble gjenvalgt som styreleder.
Personlige varamedlemmer ble også gjenvalgt,
slik at styret etter årsmøtet har følgende sammensetning:
Eilif Amundsen, Hålogaland Kraft, styreleder.
Personlig vara: Wiggo Knutsen,
Ballangen Energi.
Tormod Stene, Nordmøre Energi, nestleder. Personlig vara: Harald Sandvik,
Indre Hardanger Kraftlag.
Andres Sætre, Tinn Energi, styremedlem.
Personlig vara: Jan-Erik Brattbakk,
Ringeriks-Kraft.
Erik Winter, Gudbrandsdal Energi,
styremedlem. Personlig vara:
Arne Nybråten, VOKKS.
Per Erik Ramstad, Alta Kraftlag, styremedlem
Personlig vara: Oddbjørn Samuelsen, Repvåg Kraftlag

Regnskap og budsjett
Årsmøtet godkjente årsregnskapet for 2006 med
årsresultat på kr. 252 027, og en balansesum på
kr. 638 087. Årsresultatet overføres annen egenkapital.
Det ble vedtatt en budsjettramme for 2008 på 3 millioner
kroner. Det er i tråd med de føringer som ble gitt av det
ekstraordinære årsmøtet i desember 2005. Beløpet
dekkes inn over medlemmenes serviceavgift, og profilen
på serviceavgiften opprettholdes som før.

Ville ikke temmes
FSNs årsmøte sa klart fra at FSN ikke må bli for tamme.
Avtroppende administrerende direktør i Ringeriks-Kraft,
Vinsents Gaaserud, fikk årsmøtets klare støtte for sin anmodning om at FSN ikke må vike unna konflikter og ikke
bli for tamme i arbeidet med å bedre rammebetingelsene
for lokale nettselskaper.

Nytt fra styret:
På et styremøte i Flåm ble det vedtatt å etablere
et nytt felles utvalg med hovedfokus på bredband
og 2VK, Bredbandsutvalget. DLE-utvalg og Nettreguleringsutvalg suppleres med deltagere fra
KS-Bedrift. Følgende utvalg opprettholdes som
FSN-utvalg: Nettariffutvalget, Medieutvalget og
Nordområdeutvalget.
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Per Erik Ramstad skuer mot nord og inviterer til årsmøte
i Alta/Hammerfest 2008.
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FSNs medlemmer, aktuelle forelesere og utstillere kan
allerede nå ta på seg midnattsolbrillene og begynne å
skue mot nordlige trakter etter neste årsmøte. Det vil
bli arrangert av Alta Kraftlag og Hammerfest Energi i
dagene 11. og 12. juni 2008. Se ellers omtale i forrige
utgave av NettOpp.

Velkommen til vinteropplevelser
på Beitostølen i april 2009
FSNs årsmøte i 2009 er plassert. Det blir arrangert i
dagene 21. – 23. april på Beitostølen, og arrangører
blir Valdres Energiverk og VOKKS. Hotellplasser
er booket og detaljene vil komme etter hvert, men
adm. direktør i Valdres Energiverk, Bjørg Brestad,
lover mange vinteropplevelser og et topp arrangement. – Vi går for det, sier Bjørg.

Side 2

Har satt tilsyn på dagsorden
FRA FAGDAGEN

Krise – hva er det?
– Skap entusiasme rundt
det dere holder på med
isteden for å være opptatt
av alt som er håpløst. For
det er ingen krise – bare
behov for handling.
Det var en avsluttende
oppfordring fra OEDstatssekretær Anita Utseths
foredrag med tittel: ”Er
regjeringens energipolitikk
så solid og handlingsrettet
at vi unngår nye kraftkriser?”
Statssekretær Anita
Innledningsvis siterte hun
Utseth mener det ikke
blant annet Max Frisch om
er krise, bare behov for
krise: ”Krise er en produktiv
handling.
tilstand. Man må bare fjerne
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bismaken av katastrofe.”
Og Anita Utseth gjorde det
som var forventet av henne
for å forsøke å fjerne bismaken av katastrofe. Hun viste
til ”et historisk løft for miljøvennlig energi” ved å peke på
Energifondets voksende rammer som blir så bra – over
tid, tiltak på nettsiden, tiltak på produksjonssiden, gasskraft med CO2-håndtering, klimameldingen, vindkraft,
småkraft, toveiskommunikasjon, lovevaluering, energiråd
og Energi 21. Og alt skal bli så bra – over tid.
Men i dag? I dag er det hverdag, og statssekretæren
siterte også Anton Tjechov som har sagt at ”enhver idiot
kan overleve en krise. Det er hverdagen som gjør at en
kjeder seg i hjel.”
For oss i bransjen består hverdagen av et vannkraftbasert energisystem som er sårbar i tørrår og som har
regional ubalanse. Den består av økt forbruk uten at
produksjonen har økt tilsvarende, at forbruket av strøm
i petroleumsanlegg vil vokse betydelig i årene framover,
og en betydelig vekst i kraftforbruket i Midt-Norge og
Hordaland.
Det skal ikke være mulig å kjede seg i hjel i denne
bransjen. Så da kan vi vel like godt forsøke å fjerne bismaken av katastrofe med litt entusiasme.

FSN med i teknologiutvikling
FSN fikk ikke plass i OEDs nyopprettede energiråd,
men statssekretær Anita Utseth lovte i sitt foredrag på
Flåm at FSN blir representert i ”teknologibiten”. Det vil
si i den av gruppene under Energirådet som skal
jobbe med hovedtema teknologiutvikling. De andre
hovedtemaene er internasjonalisering og kompetanse.
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NVE har nå satt tilsyn skikkelig på dagsorden. Det
presiserte vassdrags- og energidirektør Agnar Aas i
sitt foredrag. – Vi endrer nå hovedfokus fra å utforme
regelverk til å sørge for et bedre tilsyn, framhevet han.
Og Steigensaken har selvfølgelig vært en vekker. Selv
om NVE-sjefen berømmer Nord-Salten Kraftlag for å
ha opptrådt ekstremt ryddig i forbindelse med undersøkelsene i etterkant, var han også klar på at her har det
vært brudd på energilovforskrift og avvik fra Statnetts
vedtak om overføringskapasitet. Mangelfull kontroll og
vedlikehold i tillegg til feil opplysning om overføringskapasitet er bakgrunnen for varselet om et overtredelsesgebyr
på 3 millioner kroner. De samla økonomiske konsekvensene etter strømstansen er beregnet til minus 18 millioner kroner for Nord-Salten Kraftlag over tid, og pluss
15 millioner kroner for kundene.
Lært av FSN
Når det gjelder den nye reguleringsmodellen, så sa Agnar
Aas blant annet at NVE har lært mye av den dialogen de
har hatt med FSN. – Jeg takker for den store innsatsen
som er gjort fra FSNs side, og jeg synes det er greit at når
vi er uenig så skal vi gjøre det klart for hverandre hva vi er
uenig om, sa vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

Vassdrags- og energidirektør Agnar Aas har satt tilsyn på
dagsorden.
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Lokalt eierskap må sikres!
Lokalt eide distriktsenergiverk er ofte eneste kapitalog kompetansesterke motorer for næringsutvikling
i utkantene, mente direktør i KS-Bedrift Runa Opdal
Kerr og stilte spørsmålet: Er det viktig med lokalt/
offentlig eierskap?
Slik svarte hun selv på det spørsmålet:
”Et fortsatt offentlig og lokalt eierskap i kraftforsyningen
sikrer arbeidsplasser, konkurranse i markedet, strategiske utviklingsmuligheter for lokalsamfunnet, verdimessige fordeler i forhold til evigvarende naturressurser, og
ikke minst et effektivt og viktig kompetansemiljø som
lokalsamfunnet kan dra nytte av på mange områder.
Derfor må vi sikre lokalt eierskap til kraftforsyningen.”
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Styret skal utføre et arbeid
Først og fremst skal et styre utføre et arbeid. Det
er ikke bare et tillitsverv. Dernest må styret tilføre
organisasjonen merverdi, de må engasjere seg i
strategisk arbeid og de må trenes i å være uavhengig, konstruktiv og kritisk i sin virksomhet.
Seniorkonsulent Arne Selvik fra AFF ved Norges
Handelshøyskole i Bergen holdt et engasjerende foredrag om ”styrearbeid i offentlig eide bedrifter. Profesjonelle styrer, hva er det?” Han presiserte hva som er
styrets oppgaver, noe kanskje de fleste har noenlunde
klart for seg.
Hvem skal være med?
Men hva med folkene som skal fungere i et styre, hvem
skal det være? – Folk med forskjellig kjønn, alder utdanning, bosted, nasjonalitet, hudfarge og religion. Folk med
varierende grad av kontrollbehov og kreativitet, med ulike
kognitive modeller, evne til å ha flere tanker i hodet på
en gang, evne til å tenke seg inn i bedriftens ve og vel og
folk med variert yrkesmessig erfaring.
For mange ledere?
Er det for mange ledere i styrene, spurte Arne Selvik,
som også blant annet karakteriserte ledere og styreledere som ”mer enn gjennomsnittlig selvhevdende,
ekstroverte, selvopptatte, resultatorienterte og paranoide.”
– Styret skal utføre et arbeid, sa Arne Selvik.
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Utnytte og utbygge
De mange og vanskelige utfordringer Statnett står
overfor i planperioden 2006-2025 må løses gjennom
å utnytte og utbygge. Konsernsjef Odd Håkon
Hoelsæter pekte på hvordan eksisterende kraftsystem kan utnyttes optimalt og hvordan nødvendig
ny kapasitet kan utbygges.
Målsetningen i nettutviklingsplanen er å utvikle nettet
basert på samfunnsøkonomiske kriterier. Økt utnyttelse
av eksisterende system kan sikres gjennom tiltak som
strøm- og spenningsoppgradering og systemvern der
dette er lønnsomt. Samtidig skal overføringsanlegg utbygges slik at det er robust overfor de ulike scenarier
som Statnett utarbeider for å vise mulige utviklingsbaner.
Opsjonsbasert planlegging
Mer aktuelt enn før er nå en opsjonsbasert planlegging
for å synliggjøre nettkonsekvenser og redusere reaksjonstid. Dette innbærer å melde/konsesjonssøke anlegg på
en mer aktiv måte enn før, og sikre opsjoner for alternativ
utvikling. Hoelsæter la også vekt på hvor viktig det er å
koordinere investeringer i nett og produksjon/forbruk.
– Dette krever insentiver og koordinering hvor virkemidler må videreutvikles i samarbeid med andre, som
for eksempel NVE og Enova.
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