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NYTT MEDLEM I FSN:

Norges minste med i FSN-fellesskapet
Norges minste nettselskap har 200 nettkunder, 3,6
ansatte og er FSNs nyeste medlem. Modalen Kraftlag
BA har valgt FSN som organisasjon for å være med i
et større fellesskap.
Styreleder Ove Eidsnes sier til NettOpp at selskapet ser
nytten av å være med i en organisasjon, og at FSN var
det mest naturlige for dem.
– Vi er nok Norges minste nettselskap, ja, sier Eidsnes
og viser til de harde fakta som kan bevitne det: Om lag
200 nettkunder, 3,6 ansatte (deriblant en elverkssjef i
ti prosent stilling), 10 – 11 GWh årlig produksjon fra to
kraftverk, og en omsetning i 2006 på 7,4 millioner kroner.
Resultatet på 2,5 millioner før skatt er jo ikke smått i en
slik sammenheng, og ikke klager kundene over strømprisene heller. Eierne, som også er kundene og beboere i
Modalen kommune, betaler nemlig bare 12–13 øre/kWh.
Modalen Kraftlag har tilholdssted i Modalen kommune,
en times kjøring nordøst for Bergen. Selskapet har en
lang og interessant historie. Den 18. desember 1944 ble
stiftelsesmøtet holdt med 28 interessenter. Det ble bygd
kraftverk og strøm til innbyggerne, som feiret lysfest i
mars 1955. I 1974 overtok kommunen kraftlaget, men i
1996 ble selskapet tilbakeført til innbyggerne og organisert som et andelslag med begrenset ansvar (BA).
En ny historisk dato kan føres til Modalen Kraftlag BA:
Den 3. mars 2008 vedtok selskapet å bli medlem i FSN.

Styremedlem Ove Eidsnes i Modalen Kraftlag ser nytten
av å være medlem av en organisasjon som FSN.

NYTT FRA STYRET:

Ansettelse av daglig leder
På styremøte den 5. desember 2007 behandlet styret en
sak om administrative ressurser. Det ble da enighet om
at for å sikre at organisasjonen fortsatt kan utvikle seg,
er det helt nødvendig å knytte til seg ressurser og da
spesielt en daglig leder. Arbeidspresset er til tider for stort
til at kombinasjonen styreleder/administrativ leder kan
kombineres.
Organisasjonen kan med fordel også skille mellom
administrasjon og politisk ledelse, slik at styreleder/styret
bruker sine ressurser på FSN´s og medlemmenes rammevilkår. Det var enighet om å fortsette sonderinger og forberede stillingsutlysning med tanke på å få ansatt daglig leder.
Forum for Strategisk Nettutvikling
Telefon Styreleder/daglig leder: 97 03 22 50
Epost: post@fsn.no
www.fsn.no

På styremøte den 23. januar 2008 ble det orientert
om aktiviteten omkring ansettelse av daglig leder. Kort
kan dette beskrives som en samtale/kontaktrunde med
personer som styret anser som gode kandidater. Det er
i alt ført samtaler med åtte kandidater og ut i fra denne
runden, satt en igjen med tre. Samtaler ble videreført
med disse tre og man satt igjen med én kandidat, som
det til gjengjeld var svært interessant å kunne gå i direkte
forhandlinger med. Styret konkluderte med at en Eilif gis
fullmakt til videre forhandling med den aktuelle kandidaten.
På telefonstyremøte den 30. januar 2008 ble det enstemmig vedtatt å tilby stillingen som daglig leder i FSN
til informasjonssjef Knut Lockert i Statnett. Det ble senere
avklart at tiltredelsesdato skal være 15. august 2008.
Redaktør: Bjarne Langseth
Telefon: 91 30 03 12
Epost: redaktor@fsn.no

NYTT FRA NORDOMRÅDEUTVALGET:
Den 16. januar ble det avholdt et fellesmøte mellom FSNs
Nordområdeutvalg og EBLs Fagforum Nord-Norge. Fra
EBL møtte Trond Svartsund, Einar Westre, Åge Andresen,
Fredd Arnesen og Per Harald Ottestad. Fra FSN møtte
Eilif Amundsen, Bjarne Langseth, Per Erik Ramstad og
Leif E. Jankila.
Det var god stemning under møtet og det ble enighet
om to prosjekter som utvalgene skal jobbe videre med i
fellesskap.
1. Det gjennomføres en samfunnsøkonomisk analyse av
ny 420-kV-ledning gjennom Finnmark. I fellesskap utarbeides en justert prosjektbeskrivelse for å sikre nødvendig kvalitet og rammer for de samfunnsøkonomiske
vurderingene som skal gjennomføres.
2. Det lages et felles arrangement i Kirkenes. Varanger
Kraft koordinerer og inviterer sammen med FSN og
EBL. Tema kan være: nordområdeutfordringer og
muligheter, vann, vind, næringspolitikk m. v.
Det ble avholdt et nytt fellesmøte hos EBL den 10. mars,
hvor også Landsdelsutvalget for Nord-Norge og NordTrøndelag, LU, var representert.

Nyvalgt Kontaktutvalg for
energisektoren (KES)
KS Bedrifts årsmøte for
energisektoren 14. februar
valgte nytt KES:
Leder Kristin Melsnes,
adm direktør i Stange Energi AS
(bildet).
Nestleder Mette Qvortrup,
Østfold Energi AS, gjenvalgt.
Øvrige medlemmer:
Svein Heide, Hålogaland Kraft AS
Per Stensen, TrønderEnergi AS
Trond Knudsen, NTE Holding AS

FOTO: STANGE ENERGI

Varamedlemmer:
Reinert Vassbø, Dalane Energi IKS
Ragny Helander, Luostejok Kraftlag AL
Bente Nordlie, Akershus Energi AS

NYTT FRA MEDIEUTVALGET:

NYTT FRA PROSJEKT MEDIEHÅNDTERING:
Veileder i mediekontakt
Veilederen i mediekontakt for energibedrifter er nå ferdig
trykt og utsendt til medlemmene både i KS Bedrift og
FSN. I utsendelsesbrevet blir det gitt tilbud om en dags
assistanse fra FSN/KS Bedrift ved oppstart av arbeid
med mediestrategi baser på veilederen.
Regionsamling mellom medier og energibedrifter
Den første samlingen mellom medier og energibedrifter
ble arrangert i Ålesund torsdag 7. februar, og ledet av
Vidar Kildahl, KS Bedrift og Bjarne Langseth, FSN. Hele
ni av elleve mulige mindre og mellomstore energibedrifter
i Møre og Romsdal, og tre av de fire store redaksjonene
i fylket deltok. I all hovedsak må samlingen kunne kalles
vellykket, og de fleste tilbakemeldingene var positive.
NettOpp Nr. 4 - 2008

God påske!
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Hovedsaken på medieutvalgets møte den 14. februar var
arbeidet med årsmøtearrangementet i Alta/Hammerfest
11. – 13. juni. Representanten for den lokale arrangøren,
Odd Levy Harjo fra Alta Kraftlag, rapporterte at alt går
etter planen. Kursen ble justert og nye ideer inntatt i
planene. Det ser også ut som om interessen fra utstillere
er tilfredsstillende.
Det blir også i år et samarbeid med fagbladet Energi.
Et eget bilag med tema FSN blir trykket og lagt ut til arrangementet. I tillegg vil de være med som fast bilag til
Energi nr. 6, som kommer ut 19. juni.
FSN vil forsøke i større grad å utnytte årsmøtet/fagdagen til egen profillering. Det vil derfor bli laget eget
materiell til dette formålet, og NettOpp vil komme ut
med en egen årsmøteutgave i trykt format.
Arbeidet med årsmeldingen er også medieutvalgets
ansvar, og det er godt i rute.
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