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Et fleksibelt alternativ
E

ilif Amundsen håper at KS
Bedrift lykkes med å finne en
løsning på pensjonsordningen
som er tilfredsstillende for Defos medlemmer.
– Hvis det ikke skulle skje, så er
Spekter en arbeidsgiverforening som
kan dekke de behov våre medlemmer
kan ha, sier Amundsen. Han legger
til at Spekter er et godt og fleksibelt
alternativ fordi her kan bedriftene ha
arbeidsgiverdelen i èn organisasjon
og interessepolitikken i en annen.
– Her kan ansvaret plasseres der det
hører hjemme.

Skreddersøm
Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Spekter, Gunnar Larsen,
bekrefter at arbeidsgiverforeningen
Spekter kan gjøre avtaler med bedrifter om at foreningen forplikter seg
til ikke å drive næringspolitikk, og
dermed kun vil ta seg av arbeidsgiverdelen.
– Det finnes ingen bindinger i
Spekters overordnede avtaleverk med
hovedorganisasjonene når det gjelder

spørsmål om pensjonsordninger i
medlemsvirksomhetene, sier Gunnar
Larsen til NettOpp. – Dette bestemmes
i den enkelte virksomhet.
Spekter mener at arbeidsgiverrådgivning skal være skreddersøm og
tilpasses de utfordringer det enkelte
medlem står overfor. – Vi bygger vår
virksomhet på at bedriftene skal gjøre
jobben selv, sier han og legger til at
det som vanligvis fyller opp en tariffavtale, vil ligge i de enkelte selskaper.
Det vil også si at Spekters tariffavtaler
og arbeidsgiverposisjoner bygges opp
rundt den enkelte virksomhets utfordringer og mulighetsrom. Så lenge det
er lokal enighet om det, kan bedriftene
avtale den pensjonsavtale de ønsker.

Dette er Spekter
Arbeidsgiverforeningen Spekter ble
etablert i 1993 og organiserer private
og offentlig eide virksomheter som til
sammen har 200 000 ansatte. Foreningen har om lag 35 ansatte, og de er
dominerende innen sektorene helse,
samferdsel og kultur. I tillegg organiserer Spekter mange virksomheter
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– Dersom det skulle bli nødvendig, kan arbeidsgiverforeningen
Spekter være et godt og fleksibelt alternativ til Defo-medlemmenes arbeidsgivertilknytning, sier Defos styreleder Eilif
Amundsen til NettOpp.

– Det finnes ingen bindinger i Spekters avtaleverk med fagforeningene når det gjelder
spørsmål om pensjonsordninger i medlemsvirksomhetene, sier kommunikasjonsdirektør
Gunnar Larsen i Spekter.

som med ulike rammevilkår bærer
samfunnsoppdrag og har offentlige
eiere. Kjernevirksomheten er knyttet til
arbeidsgiverinteressene.
Blant medlemmene kan nevnes
Statnett, Relacom, Enova, Avinor,
Nord Pool, Hålogaland Teater, Innovasjon Norge og Flytoget. Statnett sier
at de ønsker seg flere energiverk inn i
Spekter.
– Våre medlemmer får en kontaktperson hos oss, og i tillegg kan vi bistå
med aktuelle fagpersoner ved behov,
sier direktør Gunnar Larsen i arbeidsgiverforeningen Spekter til NettOpp.

God påske!
til alle Defos medlemmer
og kontaktpersoner.
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Er gode når det smeller
Energibransjen er god når uvær eller andre hendelser smeller til og lokalsamfunn blir lammet
av strømstans. Da er det ofte nærhet og lokal dugnad som får hjulene til å rulle igjen. Men vi
kan bli bedre på det meste, og spesielt på kommunikasjon.
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efos fagdag om beredskap
den 26. mars samlet vel 50
deltagere og foredragsholdere
om en bred presentasjon av egne erfaringer og synspunkter utenfra.
– En av de sentrale konklusjonene
etter flere innlegg fra selskap som har
vært rammet av ekstremhendelser
de siste årene må være at nærhet
og lokal dugnadsånd er viktig for å få
strømforsyningen tilbake raskest mulig,
sier leder av Defos beredskapsutvalg
Jan-Erik Brattbakk til NettOpp i en
oppsummering. – Med nærhet til anlegg og kunder har man de beste forutsetningene til å være godt forberedt.

Vær beredt!
– Å være forberedt er det viktigste
beredskapsarbeidet, sa elverksjef
Frode Næsvold fra Bindal Kraftlag SA
i sitt foredrag. Etter stormen Hilde i
november i fjor fikk kraftlaget mye
ros for håndteringen av skadene som
oppsto.
Forberedelser handler om alt fra
skogrydding, linjebefaring og sjekk av
værprognoser, til å drive opplæring
og beredskapsøvelser. Flest mulig
scenarier må tenkes gjennom for å
være beredt, for; som Frode Næsvold
uttrykte det: – Det er sannsynlig at
noe usannsynlig vil skje.

Kommunikasjon
Frode Næsvold la ikke skjul på at
kommunikasjon var en utfordring. Det
handler blant annet om at høye fjell
og trange daler skaper begrensninger
både for mobil- og satellittelefon, men
det kan også handle om et medietrykk
som kan være vanskelig å forutse.
Elverksjef Per Gullaksen i Lærdal
Energi AS fikk en dramatisk og totalt
uforutsigbar krise i hendene da katastrofebrannen i Lærdalsøyri satte
hele lokalsamfunnet på mediekartet.
De var forberedt på det meste, men
medietrykket og til tider den enorme

– Nærhet og lokal dugnadsånd har i mange tilfeller vist seg å være avgjørende for å få strømforsyningen tilbake raskest mulig, sier leder av Defos beredskapsutvalg Jan-Erik Brattbakk.

krisemaksimeringen i riksmedia, var
de ikke godt nok forberedt på.
– Vi var ikke gode nok til å informere, og vi opplevde at medietrykket
tok fokuset vekk fra det vi måtte konsentrere oss om for å utbedre skadene, sa Gullaksen. De fikk erfare
det som Knut Lockert fra Defo sa i sitt
innlegg om media og kommunikasjon:
– Det oppstår to kriser: Den faktiske
krisen og kommunikasjonskrisen.
Begge må tas på alvor, og det må
settes av ressurser og kompetanse til
å besvare og forklare.

Dugnadsånd
Er det noe de lokale everkene og
lokalsamfunnene virkelig har kompetanse på, så er det dugnadsånd. Og
den omfatter også de nærliggende
områder og naboverkene. Gullaksen
fortalte om det enorme presset på
lokalsamfunnet i Lærdal som alle
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tok alvorlig og bidro med blant annet
reduksjon av strømforbruket når de ble
bedt om det. Men også naboverkene
bidro i dugnaden. Hele 16 energiverk
trådte til med bistand i henhold til avtaler som var inngått på forhånd.
Selskapene Whatif og Norsk Kraftberedskap, som jobber med risiko og
beredskap, kom begge inn på viktigheten av nærhet. Bjarne Larsen i
Norsk Kraftberedskap snakket mye om
nærhet til nettet, til kundene, til eierne,
til styret og til faktorer som er styrende
for all innsats ved feilretting.
Kjetil Odin i Whatif konkluderte med
at det enkelt handler om nærhet til det
man holder på med. Med 25 års erfaring i beredskapsarbeid kunne Kjetil
Odin tillate seg å rangere bransjer som
er best på beredskap. Barnehagene
tar gull, men energibransjen tar sølvmedaljen foran kommunen. Med andre
ord: vi har noe å strekke oss etter.
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Vil snu alle steiner
D

et var Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen som
hadde tatt initiativet til møtet,
som samlet et 40-talls deltagere av
politikere, organisasjoner og enkeltbedrifter. Formålet var å få en grundig
gjennomgang av om alle muligheter
er brukt i prosessen med ESA, og å få
avklart om det fortsatt er handlingsrom
for å inkludere flere sektorer i ordningen.
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Defo og KS Bedrift Energi var de eneste fra energibransjen
som deltok på et møte i Stortinget da alle steiner skulle snus
for å finne handlingsrom for å inkludere flere sektorer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift.
el-installasjonsvirksomhet som vil få
store problemer med konkurransen
mot private selvstendige selskaper
som slipper denne avgiftsøkningen.
Det ble også vist til at selskaper lengst
nord har store ekstrakostnader med
transport og energi, noe som har vært
av de viktigste grunnene til innføring
av redusert avgift.

Konsekvenser

Monopol
I et notat som Defo delte ut på møtet,
ble det blant annet påpekt at nettvirksomheten er et monopol som
ikke er konkurranseutsatt. Dette må
være et meget viktig moment for at
nettselskapene kan fortsette med
dagens reduserte satser. Endringene er jo kommet for i større grad å
begrense konkurranse-vridende tiltak.
Det ble også vist til at flere av Defos
medlemmer driver entreprenør- og

Defos undersøkelse om konsekvensen
av kostnadsøkningen ble også presentert. Om lag 30 energiverk vil få til
sammen 60 millioner kroner i avgiftsøkning. Taperne er nettkundene som
får økning i nettleia og de kommunale
eierne som får redusert utbytte.
I et brev fra Defo og KS Bedrift til
arrangøren i etterkant av møtet, ble det
lagt vekt på at regjeringen fortsatt har
handlingsrom til å la energiselskaper
fortsette ordningen med differensiert

Arbeiderpartiets nestleder Helga Pedersen
tok initiativet til et møte på Stortinget om
differensiert arbeidsgiveravgift.

arbeidsgiveravgift, i hvert fall for deler
av virksomheten. Organisasjonene
mener at det er rimelig at nettselskapene fortsatt får differensiert arbeidsgiveravgift fordi de driver med infrastruktur og ikke produksjon av energi.
Dette kunne det vært tatt hensyn til i
Norges innstilling til ESA.

NYtt fra utvalgene: Fellesmøte Nettreguleringsutvalget/Strukturutvalget
Nettreguleringsutvalget og Strukturutvalget avholdt et fellesmøte den 24. mars.
Disse utvalgene har flere saker med felles
interesser.
Vassdrags- og energidirektør Per
Sanderud har ved flere anledninger uttalt
at han vurderer å fjerne helt den nye mini-
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mumsavkastningen på 0 prosent. Dette vil
gi en større konkursrisiko ved uforutsigbare
ekstremvær. Selskapene kan også få problemer med lånebetingelser og sikkerhet.
Et alternativ kan være å få laget en konkursforsikring som sikrer selskapene mot de
store katastrofene. Defo og KS Bedrift Energi

er enig om å sende et notat til NVE om våre
argumenter, og følge det opp med et møte.
NVE-sjefen har også gått ut i Teknisk
Ukeblad å sagt at han ikke tror at samarbeidsløsninger vil gi tilstrekkelige synergieffekter. Dette må også tas opp med NVE for
å få klarhet i om dette kan dokumenteres.
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Eplestrøm
Astrofysiker og forfatter Eirik Newt mener at folk
i framtida må være mer villig til å kjøpe strøm fra
blant annet Apple, skriver Ukeavisen Ledelse.
Lærdal Energi har lagt grunnlaget. I strømtilbudet
LE Frukt tilbyr de 30 prosent rabatt i eplesesongen.
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