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– Det var ikke dette vi trengte!
– Den nylig vedtatte kompetanseforskriften er ikke noe 
annet enn en politisk innblanding i hvordan selskapene 
skal løse sine oppgaver. Det klarer de utmerket selv 
med bakgrunn i andre lover og forskrifter. Det var ikke 
dette vi trengte. 

– Og hva betyr egentlig denne for- 
skriften for bransjen, spør daglig leder 
Knut Lockert i Defo. Han viser til den 
lange implementeringstiden fram til  
1. juli 2013 og en utvannet forskrifts-
tekst. – Dette kan jo tyde på at det 
verken er hastverk for myndighetene 
eller at forskriften er spesielt viktig.  
Det siste er vi i så fall enig i, da Defo 
mener den er både unødvendig og 
kostnadskrevende. 

IKKE ØNSKET
Etter to års behandling har OED nå  
vedtatt kompetanseforskriften. Noen 
justeringer er gjort etter at en samlet 
bransje gjennom organisasjonene Defo, 
KS Bedrift Energi og Energi Norge 
ga klare signaler om at dette var en 
forskrift de ikke ønsket. Likevel har 
OED trumfet gjennom en forskriftstekst 
som kan gi store og kostnadskrevende 
konsekvenser for bransjen. 

EFFEKTIV DRIFT
I en pressemelding fra OED legger 
statssekretær Per Rune Henriksen 
vekt på at konsesjonæren skal være 
den reelle driveren av anlegget, sam-
tidig som den legger til rette for for-
syningssikkerhet og effektiv drift av 
kraftsystemet. 

Knut Lockert kommenterer dette 
med at; – dersom myndighetene ønsker  
en effektiv drift av kraftsystemet, burde 

Daglig leder Knut Lockert i Defo er usikker på hva 
denne forskriften betyr for bransjen, bortsett fra at 
den er uønsket. 

De enkelte selskaper har løst sitt behov på for- 
skjellige måter tilpasset størrelse og lokale forhold.
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selskapene selv være nærmest til å  
bestemme hvordan systemet skal  
drives, uten spesielle krav fra myndig-
hetene ut fra et ønsket antall ansatte. 

FORSYNINGSSIKKERHET
Statssekretær Henriksen presiserer 
også at det er hensynet til kraftforsyn-
ingssikkerheten som er avgjørende for  
å vedta en slik forskrift. 

– Lokale og regionale selskaper har i 
høyeste grad vektlagt forsyningssikker-
het i sine konsesjonsområder, sier Knut 
Lockert. – Men de enkelte selskaper 
har løst sitt behov på forskjellige måter 
tilpasset størrelse og lokale forhold. 

ØKTE KOSTNADER
Den nye forskriften kan medføre at 
noen av Defos medlemmer må endre 
sin organisasjon, bemanning eller  
samarbeid med andre. 

– Dette vil kunne ramme de små 
nettselskapene og i så fall gi en  
unødvendig økning i kostnader, sier 
Lockert. – Det vil også få konsekvenser 
for kundene gjennom en økning av  
nettleien. 

Defo vil kartlegge konsekvensene 
for medlemmene og komme tilbake til 
dette senere. 

– Nå er forskriften her, og vi må 
fokusere på hva den betyr for verkene, 
avslutter daglig leder Knut Lockert  
i Defo. 



Sprikende oppfatninger

EIENDOMSKATT PÅ PRODUKSJON 
Finansdepartementet har til vurdering 
om de skal fjerne minimums- og maks-
imumsreglene i eiendomsskatten  
for kraftverk. Defos umiddelbare 
tilnærming i dette spørsmålet i forhold 
til finansdepartementet var at mini-
mums- og maksimumsreglene kunne 
fjernes forutsatt at dette ikke medførte 
at skattekravene i sum økte i forhold til 
kraftprodusentene. Defo ønsket med 
dette at kommunene skulle få mer på 
bekostning av staten. 

Det er ingen uenighet om at skatte-
kravene mot produsentene ikke burde 
øke blant våre medlemmer, men ved å 
eventuelt fjerne taket så vil dette kunne 
bety større skattetrykk i konsekvens. 
Derfor har styret i Defo vedtatt at vi ikke 
ønsker å fjerne minimums- og maksi-
mumsreglene for eiendomsskatt. Når 
saken kommer på høring fra Finans-
departementet vil Defo legge dette til 
grunn i høringsuttalelsen. Dette er i tråd 
med vårt formål, der Defos hovedopp-
gave er å styrke medlemsbedriftenes 
rammevilkår og på den måten bidra til 
lokal næringsutvikling. 

ETT FELLES TARIFFOMRÅDE
Hvorvidt Defo skulle si ja eller nei til 
NVEs forslag om å slå sammen sentral-
nettet og regionalnettet til ett felles tariff- 

område har for Defo vært en sjelden 
vanskelig sak.   

Vi har hatt medlemmer «på begge 
sider». Noen har vært klart imot og 
andre har vært like klare på at NVEs 
forslag må vi gå for. 

Det er en sjeldenhet at medlemmene 
våre har svært divergerende syn. Derfor 
bestemte styret seg for tidlig å nedsette 
et eget utvalg for å bidra til at det ble  
en skikkelig prosess rundt saken.  
Utvalget besto av Erling Martinsen,  
Per Erik Ramstad, Aksel Thomassen  
og Jacob N. Jacobsen. Begge syn  
var representert. 

Etter to utvalgsmøter, to styremøter, 
en behandling i nettreguleringsutvalget 
og i nettariffutvalget bestemte styret i 
Defo seg for to ting. Vi ønsket å formidle 
vårt eget forslag og vi skulle si nei til 
NVEs forslag. Vel og merke støttet  
Defo flere av forslagene til forskrifts-
endringene vedrørende tariffen. 

Vel vitende om at det var et sjeldent 
forskjellig syn blant medlemmene burde 
vi i administrasjonen trukket inn og  
orientert alle medlemmene om prosessen  
underveis. På den måten ville ikke vår  
høringsuttalelse ha kommet som noen 
overraskelse på noen. Det gjorde den nå 
 og det er ikke tilfredsstillende. Mange 
enkeltuttalelser fra verkene viser da også  
at synet i denne saken spriker voldsomt. 

Defo har ikke noe mot en utjevning 
av tariffene, snarere tvert imot. Vi støtter 
og arbeider for at den årlige bevilgningen  
fra Stortinget for å ta de største forskjellene  
i tariffen må fortsette og helst bli per-
manent. Og Defo har et hovedansvar 
for at sentralnettet går der det går i 
dag med de konsekvenser dette har 
fått utjevningsmessig mellom by og 
land. Det var sterke krefter som ville ha 
et langt mindre sentralnett den gang. 
Samtidig har Defo ikke vært tilhenger av 
en landstariff med de konsekvenser vi 
mener dette ville få for sentraliseringen  
av beslutningene og en ytterligere inn-
stramming av den økonomiske reguler-
ingen av nettselskapene. 

En sammenslåing av sentralnettet og 
regionalnettet til ett felles tariffområde 
er noe midt i mellom, og vårt forslag til 
løsning presentert til NVE bærer preg av 
dette. Mange skeptikere understreket 
også at forslaget over tid ville medføre 
en innstramming av reglene på be-
kostning av handlefriheten til de lokale 
selskapene. 

Siste ord i denne saken er åpenbart ikke 
sagt enda. NVE har høringssvarene til vur-
dering og for Defos del er det liten tvil om at 
vi i det minste her har fått oss en organi- 
satorisk erfaring hva gjelder håndterin-
gen av høringsuttalelser i forhold til med-
lemmene, som vi vil ta lærdom av videre. 

En av Defos styrker er at vi har en relativt enhetlig medlemsmasse og i 
de aller fleste saker kan vi derfor tillate oss å være klare i våre meldinger 
utad om hva vi vil. Men også i Defo har vi noen få saker i løpet av året hvor 
medlemmenes oppfatning spriker. I det siste har vi hatt to slike saker: 
eiendomsskatt for kraftproduksjon og spørsmålet om vi skal slå sammen 
regionalnettet og sentralnettet til ett felles tariffområdet. 

Ufarlig løs kanon
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AV DAGLIG LEDER KNUT LOCKERT

Skal Ola Borten Moe kunne mestre jobben som olje- og energi-
minister med stempelet «løs kanon på dekk» i sin panne?
Ingen fare! Løse kanoner på dekk er nesten ufarlige. 

Uttrykket «løs kanon» skriver seg fra seilskutetidens orlogs- 
fartøyer, da det mest katastrofale som kunne skje var at en 
kanon løsnet i hard sjøgang. Ikke «på dekk», men under dekk, 
hvor kanonene helst befant seg. Løsnet en kanon her, ville den 
snart slå hull i skutesiden og skip og mannskap ville være fortapt. 
Så hold kanonen «på dekk», du Ola, så kan skuta holde seg på 
rett kjøl – enda en stund. 


