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Hjertet ER i distriktsnorge
FSN og KS Bedrift-medlemmer bidrar positivt i 
lokalsamfunnet på en vesentlig bedre måte enn 
landsgjennomsnittet og hos ikke-medlemmer. 
Bedriftene er også viktige bidragsytere i den lokale 
samfunnsøkonomien og viktige samfunnsinstitusjoner. 

TNS Gallup har i en rykende fersk undersøkelse for FSN 
og KS Bedrift blant annet dokumentert at medlems-
bedriftene nyter en relativt stor respekt blant kundene. 
Mange mener at energibedriftene framstår på en sympa-
tisk måte overfor publikum. 

Viktig for lokalsamfunnet
Det er liten tvil om at majoriteten av kundene ser på det 
lokale everket som en viktig bidragsyter til den lokale 
samfunnsøkonomien, skriver TNS Gallup i sin kommentar 
til spørsmålet som gjaldt bedriftenes del av den lokale 
samfunnsøkonomi. 

– De må fortsette å engasjere seg i lokalmiljøet 
– Mer tilbake til lokalmiljøet. 
– Bruk penger på lokalsamfunnet. 

Dette er noen av de oppfordringene som kom fra kundene 
under utspørringen. TNS Gallup sier at dette bærer preg 
av at strømkundene har helt spesielle forventninger til det 
lokale kraftselskapet, og at de ser det som en selvfølge at 
overskuddene blir ført tilbake til lokalsamfunnet. 

På spørsmålet om bedriftenes viktighet i de lokale 
samfunnsøkonomien blir skåren 74 poeng for medlems-
bedriftene. Dette betyr at de aller fl este kundene får 
innfridd sine forventninger på dette punktet. 

Sammenlignet med hva vi ser på landsbasis 
(66 poeng) og blant ikke-medlemmer (63 poeng) er det 
helt klart at medlemsbedriftene oppfattes å ha en helt 
annen rolle, skriver TNS Gallup. 

Positive bidrag
Godt over halvparten av de spurte mener at påstanden 
om at deres eget kraftselskap bidrar positivt i lokal-
samfunnet passer godt eller svært godt. Kun 7 prosent 
er uenige. Skåren blir på 70 poeng. 

Dette er det punktet som skiller mest mellom 
medlemsbedriftene og de som ikke er medlemmer i 
FSN/KS Bedrift (58 poeng). En årsak er at riksdekkende 
aktører uten regional forankring ikke ser den samme 
nytten av å støtte lokalmiljøet på samme måte som det 
medlemsbedriftene gjør. 

Kundenes holdning til oss
TNS Gallup har på oppdrag fra FSN og KS 
Bedrift utført undersøkelsen “Kundenes 
holdning til mindre og mellomstore energi-
bedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN”. 
Datainnsamlingen er gjennomført på telefon i 
perioden 4.–13. april i år, og 750 personer har 
besvart spørsmålene. 

Spørsmålene er stilt innenfor denne strukturen: 
Inntrykk og tilfredshet, oppfatning av bedriften, 
leveringssikkerhet, pristilfredshet, kundekontakt og 
bakgrunnsopplysninger. 

Ansvarlig for undersøkelsen i TNS Gallup, Eva 
Fosby Livgard, skal holde et innlegg på FSNs fag-
dag i Alta 12. juni om resultatene. NettOpp vil også 
komme tilbake med fl ere interessante konklusjoner 
fra denne undersøkelsen. 
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– Ser ikke den sammen nytten… 

Riksdekkende aktører uten regional forankring ser ikke 
den samme nytten av å støtte lokalmiljøet på samme 
måte som det medlemsbedriftene gjør.
Denne litt bortgjemte setningen på side 31 i TNS Gallups 
undersøkelse for FSN og KS Bedrift, rommer det meste 
om hvorfor Norge har og skal ha, oppegående distrikts-
energiverk i levende lokalsamfunn. 

Energiverkene i distriktsnorge ser nemlig nytten av 
å støtte lokalmiljøet, de ser verdien av at Norge skal ha 
levende lokalsamfunn og de vet best hvor skoen trykker. 
Derfor skal den styrken de representerer være der, brukes 
der og vokse der ñ og derfor skal de lyttes til når lover og 
regelverk skal endres og framtidas vei skal stakes ut. 

Hele 55 prosent av kundene mener påstanden om at 
deres eget kraftselskap bidrar positivt i lokalsamfunnet 
passer godt eller svært godt. Kun 7 prosent er uenig. 
Skåren på dette spørsmålet er 70 poeng. Det betyr, 
i henhold til TNS Gallup, at de fl este får innfridd sine 
forventninger. 

Men det fi nnes forventninger blant ikke-medlemmer 
om at bærekraftige distriktsenergiverk skal ofres på 
mer-lønnsomhetens og sentraliseringens alter. Det vil 
ikke tjene distriktene – og det må distriktsbefolkning og 
myndigheter få klar beskjed om. Undersøkelsen viser 
også at FSN/KS Bedrift-medlemmer i større grad enn 
resten av bransjen framstår troverdig i media og har et 
godt grep om media. La oss utnytte det!

 
Bjarne Langseth
Redaktør

DET LUNE HJØRNET

–Vi har fl ere ganger prøvd å 

få et møte med Åslaug Haga, 

men det virker ikke som om 

hun er interessert i å treffe 

oss, sier EBL-direktør Steinar 

Bysveen til TU. 

Dette er naturlig og har en 

eldgammel årsak. Snorre forteller 

at Einar Skulesson kvad: 

Når Raume-kongen* myndig

røster løfter til ta
le, 

andre menn må tie. 

Ære får gladmælt konge.

*Romerikskongen

Med andre ord: Når Haga fra Romerike taler, må 

hedmarkingen Bysveen tie – og vente på tur. 

Årsmøtetid  
Det er årsmøtetid for FSN. Medlemmer og gjester strøm-
mer til Alta, engasjerer seg på årsmøtet, koser seg under 
festmiddagen, lytter årvåkent til fagdagens forelesere, 
inhalerer den friske fi nnmarksluft på båttur til Hammerfest 
og spiser godt i samisk tradisjon. 

Slik skal et årsmøte i FSN være: Engasjement, faglig 
oppdatering, faglig og menneskelig kontakt – og hygge. 

Et årsmøte er et oppgjør med forrige år. For FSN har 
2007 stått i samarbeidets tegn, slik Eilif også sier det i 
forordet til årsberetningen. Han viser til at samarbeidet 
med KS Bedrift er styrket vesentlig gjennom en utvidet 
avtale og fl ere felles fagutvalg. I tillegg har FSN deltatt i 
samarbeidsprosjekter med KS Bedrift og EBL for å oppnå 

større slagkraft overfor myndighetsorganer. Her nevnes 
spesielt samarbeidet mellom alle de tre bransjeorganisa-
sjonene og NVE i et utredningsarbeid om oppgavebasert 
nettregulering. I tillegg er det også oppnådd samarbeid 
med EBL i arbeidet med nordområdespørsmål. På andre 
områder arbeides det også godt sammen med aktuelle 
fagetater og myndighetsorganer for å fi nne fram til de 
beste løsninger for våre medlemmer.

Fra høsten av går FSN inn i en ny tid. Da får organisa-
sjonen sin første fast ansatte daglig leder på heltid. Knut 
Lockert er med sin utdannelse og erfaringsbakgrunn rett 
mann på rett plass. Det er likevel medlemmenes innsats 
og tro på at vi skal lykkes som er det beste grunnlaget for 
framtida. Medlemmene er vår største ressurs.


