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Statsråden kommer til Gålå
Olje- og energiminister Tord Lien kommer til Defos årsmøte med fagdag og vil holde sitt
innlegg tirsdag 27. mai kl 0900. Med dette har Defo toppet laget som blant annet består av
Eivind Reiten, to topper fra bankvesenet, NVE-sjefen, Statnettsjefen, en forfatter og en redaktør.

Lang politisk karriere
Tord Lien (39) er fra Øksnes i Vesterålen,
men er bosatt i Trondheim. Han har
hovedfag i historie fra NTNU fra 1999
på en avhandling om forsvarspolitikk
forut for unionsoppløsningen i 1905.
Han har vært aktiv i Fremskrittspartiet
fra 1991 som styremedlem i Øksnes
FrP, formann i Trondheim FpU og i
Trondheim FrP, og medlem av Trondheim bystyre. I to perioder fra 2005 til
2013 var han stortingsrepresentant
fra Sør-Trøndelag. Han var medlem av
Energi- og miljøkomiteen fra 2005 til
2009. Tord Lien tiltrådte som direktør
for informasjon og samfunnskontakt i
TrønderEnergi AS, men fratrådte etter

vel en måned da han ble utnevnt som
olje- og energiminister etter valget
høsten 2013.
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D

et er med stor glede vi kan konstatere at statsråden har takket
ja til forespørselen om deltagelse på vårt årsmøte med fagdag på
Gålå, sier styreleder Eilif Amundsen i
Defo i en kommentar til NettOpp.
– Med dette er programmet komplett
og inneholder et lag av topp foredragsholdere som vil gi deltagerne faglig
påfyll og inspirasjon fra øverste hylle.

Store forhåpninger
Miljøorganisasjonene hadde store forhåpninger til den nye olje- og energiministeren da det ble klart at Tord Lien
skulle bekle denne statsrådsposten.
Håpet var at Frp-statsråden satser mer
på fornybar energi, i og med at han
hadde vist interesse for den fornybare
delen av energipolitikken, og hans
kunnskap om bransjen.
Lien er fullt klar over de utfordringene bransjen står overfor med hensyn
til organiseringen av strømnettet i
Norge. På Statnetts høstkonferanse sa
han blant annet at – Det må vi gjøre
noe med. Jeg er da glad for at vi kan
videreføre en prosess som den rødgrønne regjeringen startet. Det gjør
det sannsynligvis mulig å få noen
solide og robuste løsninger på plass i
Stortinget rundt den typen spørsmål.
Om forholdene i Troms og Finnmark
uttalte han i samme foredrag at: – De
har større tro på vekst, verdiskapning

Tord Lien (FrP) var medlem av Energi- og
miljøkomiteen fra 2005 til 2009. Han tiltrådte
som direktør for informasjon og samfunnskontakt
i TrønderEnergi AS, før han ble utnevnt som oljeog energiminister etter valget høsten 2013.

og velstandsutvikling i de nordlige områdene enn gjennomsnittet av resten
av befolkningen. Det er kjempeflott!
Men da tror jeg det kan bli noe krevende
å reise opp til Finnmark og si som
olje- og energiminister: Hør her, dette
får vi ikke til, fordi vi ikke klarer å flytte
kraften opp til Nord-Norge. Det blir en
viktig sak å løse.
Peer Gy
GÅlÅ nts rike,
26.–2
8. mai
2014

Husk å melde deg på Defos årsmøte med fagdag!

Daglig leder: Knut Lockert
Telefon: 91 18 77 13
Epost: knut.lockert@defo.no
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Revidert og komplett
program for arrangementet finner du på
side 3 i denne utgaven
av NettOpp.
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De hotellrommene som nå er tilgjengelig
er på Gålå Hotell like ved Wadahl. De som
ønsker hytter, for inntil seks personer, tar
kontakt med reisebyrået. Alle får et sted å
bo. Ved spørsmål ta kontakt med:
Tor.Arne.Krogsaeter@viatours.no

te

med fa 2014
gdag
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Nå er det i hvert fall ingen grunn til å la
være å melde seg på til Defos årsmøte med
fagdag i Peer Gynts rike, Gålå 26.–28. mai.
Du melder deg på her:
www.defo.no/Om-Defo/AArsmoete-medfagdag-2014/PAAMELDING

Årsmø

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

Bevar beredskapen i distriktene!
Defos medlemmer har vært med på å utvikle strømnettet til et av de beste i verden, og de er i
stand til å gjennomføre nødvendige forbedringer og fornyelser. Det er ikke riktig å bygge ned
forsyningssikkerhet og beredskap i distriktene.

D

ette er noen av innspillene
Defo har oversendt OED i
forbindelse med stortingsmeldingen om energipolitikken. Denne
meldingen skal legges fram i 2015,
og i praksis må den være ferdig til
1.1. 2015 dersom den skal legges fram
i vårsesjonen. På et oppstartsmøte
den 3. mars fikk en rekke organisasjoner og bedrifter anledning til å
legge fram sine syn på innholdet i
denne meldingen. Defo deltok også på
dette møtet, og i tillegg er det sendt et
notat til OED med Defos innspill.

Et av de beste
Defo bemerker i notatet at Defos
medlemmer har vært med på å utvikle
strømnettet i Norge til et av de beste
i verden på kvalitet. Tall fra NVE viser
også at Defos medlemmer har kontroll
på de investeringer som skal gjøres
de nærmeste årene, og at prisene til
kundene har blitt klart lavere.
Når det gjelder et av de største teknologiløftene i Norge, AMS-utbyggingen,
så er det de små og mellomstore nettselskapene som har vært tidligst ute.
Det er de store som henger etter.

Størrelse
Det blir i notatet vist til at OED oppfatter mange av nettselskapene som å
være for små. Defo kjenner ikke til
eksempler på at norske nettselskap
ikke har hatt evne til å gjennomføre
nødvendige forbedringer eller fornyelser til nettet.

Det er etter Defos mening ikke riktig å bygge ned forsyningssikkerhet og beredskap i distriktene.

Forskjellene i nettariffen er åpenbare,
og eventuelle sammenslåinger av
nettselskap kan i noen tilfeller være til
fordel for områder med høy nettleie.
Det vil uansett opprettholdes store
forskjeller i nettariffene. Den beste
formen for tariffutjevning er, som i dag
over statsbudsjettet, eller alternativt
gjennom pålagt innbetaling fra alle
nettselskapene til et utjevningsfond
som fordeles ut til nettkundene i
områder med høyest belastning. Et
slikt fond kan omfordele 120 millioner
kroner, som tilsvarer sju promille av de
totale inntektsrammene i Norge.

Beredskap
Defo mener at oppfatningen av at
større enheter vil føre til bedring i beredskapen for nettkundene, er feil. De

Påstand, fakta, løsninger
Defo har utviklet et notat med påstand, fakta og løsninger på viktige
energispørsmål. Dette er sendt ut
til Defos medlemmer til hjelp ved
behov.
Dette er korte og enkle svar på
vanskelige spørsmål. Det er henvist
til påstander, Defos vurderinger og

forslag til løsning på problemstillinger
innenfor nettariffer, nettinvesteringer,
teknologiutvikling, selskapsstørrelse
og samfunnssikkerhet/beredskap.
Ta gjerne kontakt med Defo for
kommentarer og spørsmål om dette
notatet. Det er også lagt ut på Defos
hjemmeside www.defo.no
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mener også at større enheter svekker
beredskapen utenfor de store byene.
Dette har Defo påvist med konkrete
eksempler. Beredskapsreduksjon i
utkanter er et nærliggende og enkelt
innsparingstiltak, som er noe av det
første som blir utført. Det er etter
Defos mening ikke riktig å bygge ned
forsyningssikkerhet og beredskap i
områder som er så viktig for verdiskapningen i Norge.
Det blir også i notatet vist til at
en kraftig reduksjon av nettselskaper kan gi mindre konkurranse i
sluttbrukermarkedet, noe som vil
være svært uheldig. En reduksjon
av antall kraftleverandører må ikke
skje gjennom regulatoriske grep fra
myndighetene, men ved hjelp av
konkurranse.

HUSK
beredskapskonferansen!
Husk å melde deg på Defos fagdag
om beredskap den 26. mars i
Vismabygget i Bjørvika.
Prisen er kr 950,- lunsj.
Påmelding så raskt som mulig til:
arvid.bekjorden@defo.no
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Program for Defos årsmøte med fagdag i Peer Gynts rike, Gålå
MANDAG DEN 26. MAI
Ankomst med buss fra Gardermoen eller på egenhånd i
løpet av dagen/kvelden. Buffet på hotellet fra kl 1800 til
midnatt.

TIRSDAG DEN 27. MAI
Møteleder: Rune Støstad
0715–0815 Frokost
0815–0830 Velkommen i Peer Gynts rike ved ordfører
i Sør-Fron Ole T. Muriteigen og adm. direktør i
Gudbrandsdal Energi AS, Bjarne Slapgard
0815–0830 Informasjon om programmet
v/Peer Gynt AS
0830–0900 Defos hovedfokus akkurat nå.
v/daglig leder Knut Lockert, Defo
0900–0945 Aktuelle politiske saker
v/olje- og energiminister Tord Lien, OED
0945–1030 Kaffepause med besøk hos utstillerne
1030–1115 Samarbeid for økt konkurransestyrke
v/konsernsjef Kirsten Idebøen,
Sparebank 1 Gruppen
1115–1200 Samarbeidserfaringer i Eika Gruppen
v/konserndirektør Tom Høiberg,
Eika Gruppen
1200–1245 Kaffepause med besøk hos utstillerne
1245–1315 Et bedre organisert strømnett
v/Eivind Reiten, leder av Reitenutvalget

1315–1345 Struktur og beredskap i Norge
v/redaktør Harald Stanghelle, Aftenposten
1345–1400 Hvorfor Peer Gynt her?
v/Håkon Sveen
1400–1445 Lunsj for møtedeltagerne
og omkledning for fellesutflukt og festmiddag
1500
Avreise fellesutflukt og festmiddag
1900
Festmiddag på Låven, Rudi Gard
2400
Retur i Peer Gynt-rus med buss fra Rudi Gard

ONSDAG DEN 28. MAI
Møteleder: Rune Støstad
0800–0900 Frokost
0900–0930 Lederutfordringer i det lokale everket.
v/ forfatter Ingar Sletten Kolloen
0930–1000 Aktuelle saker fra NVE
v/vassdrags- og energidir. Per Sanderud, NVE
1000–1030 Kaffepause med besøk hos utstillerne
1030–1100 Aktuelle saker fra Statnett
v/konsernsjef Auke Lont, Statnett SF
1100–1130 Kaffepause for årsmøtedeltakerne.
Lunsj for de som ikke skal delta på årsmøtet
1130–1300 Årsmøte Defo
v/styreleder Eilif Amundsen
1300–1345 Lunsj for årsmøtedeltagerne
1400
Avreise

Effekttariffer kan komme
NVE arbeider nå med muligheten for å innføre effekttariffer for netteierne ved overgang til AMS.
Defo mener at to viktige krav må oppfylles for å få ønsket resultat: Det må være enkelt og det må
være lønnsomt for kundene.
Effekttariffer kan påvirke kundens
forbruksmønster ved at det blir billigere nettleie på tider av døgnet
da det er god overføringskapasitet.
Dette er et alternativ til dyre forsterkninger av nettet ved at eksisterende
nett utnyttes på en bedre måte.

passo

NVE sier at det er stor sannsynlighet
for at effekttariffer kommer. Defo
mener imidlertid at det er to viktige
forhold som må være oppfylt før
dette kan gi ønsket resultat: Det må
være enkelt for forbrukerne, gjerne
en automatisk styringsenhet som

regulerer når på døgnet de største
strømforbrukerne (varmtvannsbereder, varmekabler, vaskemaskiner
etc) kan brukes. I tillegg må det være
så mye å spare for kunden at han
vil investere i dette, og at det kan
betales ned over noen få år.

pp

Tord Lien i vinden
I 2007 uttalte daværende medlem i energi- og miljøkomiteen, Tord Lien, om
klimaendringene: – Det blåser mer, og det blåser mindre. Det er brennsikkert.
Da Norweas representant ikke møtte til oppstartsmøte i forbindelse med
stortingsmelding om energipolitikken nylig, konstaterte statsråd Tord Lien
lakonisk:
– Han er vel tatt av vinden.
Etter dette vil nok vinden blåse mindre igjen. Det er brennsikkert.
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