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Årsmøte med fagdag Beitostølen 22. – 23. april 2009

Tar parti med forbrukerne
Samarbeid
Det er FSNs intensjon at utvalget skal samarbeide tett
med Forbrukerombudet, Konkurransetilsynet og NVE.
Det er disse som til sammen setter rammen for omsetning av elektrisk kraft mot sluttbruker i dag.
Avdelingsdirektør Marit Lundteigen Fossdal i energiog markedsavdelingen i NVE synes opprettelsen av et
omsetningsutvalg i FSN er et godt initiativ og sier at
NVE er positive til å ha en god dialog med utvalget.

FSN oppretter et omsetningsutvalg for å se på
problemstillinger knyttet til omsetning av elektrisk
kraft. Arbeidet skal ha forbrukerfokus og søker å
bidra til effektiv og fair konkurranse.
Summen av regelverket for kraftomsetning og forbrukerforhold, og måten reglene håndheves på er ikke tilfredsstillende, mener FSN. Dette er bakgrunnen for at
styret i februar 2009 vedtok å opprette et omsetningsutvalg. Til styremøtet på Beitostølen den 22. april legges
det fram et mandat for utvalgets arbeid. Her går det fram
at utvalget skal ha sluttbrukerfokus i sitt arbeid, og at
aktuelle problemstillinger er knyttet til markedsføringsloven,
bruk av Konkurransetilsynets liste og håndtering av
eventuelle konkurser blant kraftselgere. Effektiv og fair
konkurranse gjennom større oversikt i markedet og bedre
tilgjengelighet for kundene, er også viktige målsetninger.
Frustrasjon
–Vi opplever en frustrasjon over at ikke alle er like flinke
til å forholde seg til blant annet det regelverket som Forbrukerombudet forvalter, sier daglig leder Knut Lockert i
FSN. – Det kan også diskuteres om det er noen fra bransjen
vår som kommer forbrukerne i møte når det gjelder
eventuelle regelbrudd. Dette ønske vi å gjøre noe med.
Lockert mener også at et slikt utvalg kan bidra til at
vi får bedre og klarere regler knyttet til omsetning og
kontakt mot sluttbrukerleddet.
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Utvalgets sammensetning
Utvalget blir ledet av adm. direktør Erik S. Winther i
Gudbrandsdal Energi AS, som også var en initiativtager
til at FSN skulle satse på omsetningsutvalget. Med seg
i utvalget har han adm. direktør Bjørg Brestad i Valdres
Energiverk AS, daglig leder Bjørn Skaret i Ustekveikja
Energi AS og markedssjef Per Sigurd Hegerland fra Indre
Hardanger Kraftlag AS.
Erik Winther er klar på nødvendigheten av å få i gang
et slikt arbeid:
– Bakgrunnen for dette arbeidet er de uoversiktelige
og til stadighet tilbakevendende ulovligheter og uriktigheter som stadig dukker opp i markedet. Dette rammer
kundene, det rammer også våre medlemmer som seriøst
forsøker å etterleve reglene. I dag ser bransjen på omsetningsområdet ut som bruktbilselgere først på 50-tallet.
Varene selges i ei mørk bakgate, helst i regnvær. Med
sagflis på girkassa og stålplast i rusthulla. Alt betales på
forskudd, uten garanti, og du ser aldri selgeren mer.
Utvalgsstrukturen
Fra før av har FSN seks forskjellige utvalg, noen i samarbeid med KS Bedrift, innenfor nettregulering, nettariffer,
AMS, mediekontakt, DSB/DLE og nordområdearbeid. Nå
utvider altså FSN sin virksomhet til også å konsentrere
seg om omsetning av elektrisk kraft.
Mer om dette nye arbeidsfeltet for FSN får du høre
på fagdagen 23. april når forbrukerombud Bjørn Erik
Thon holder foredraget «Hvordan beskytte kundene
mot useriøse kraftselgere?» og det nye utvalgets
leder, adm. direktør Erik S. Winther snakker om
«Hvilket regelverk ønsker vi for kraftsalg?»
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DUELLEN

En bonde fra Sør-Trøndelag og en sosialøkonom
fra Rogaland møtes til duell om Norges energiframtid.
Blir det jordnært og sidrumpa mot luftig og høytﬂyvende?

Ketil Solvik-Olsen er 37 år fra Time i Rogaland og
representerer Fremskrittspartiet på Stortinget. Der sitter
han også i Energi- og miljøkomiteen. Han er regnet for
å være en svært dyktig energipolitiker, men studieårene
i USA har nok preget ham i en retning som kanskje ikke
helt passer inn i Senterpartiets tankegang.

Stor aktivitet for FSN

I 250 dager har FSN hatt daglig leder på heltid. Knut
Lockert har fylt disse dagene med stor aktivitet på mange
fronter. Her gjelder det å holde tunga rett i munnen.
– Jeg opplever at FSN blir invitert med på svært mye og
at det ofte virker som det forventes at vi skal kunne ha
samme aktivitetsnivå som EBL. Det verken kan eller vil
vi. Derfor må FSN velge ut de viktigste sakene for våre
medlemmer og så gjøre en best mulig jobb der.
Lockert mener imidlertid at FSN gjennom utvalgene
og samarbeidet med KS Bedrift får utført mye. – Vi blir
invitert og vi blir hørt, selv om vi nødvendigvis ikke får
100 prosent gjennomslag for alt vi brenner for.
Lockert mener at disse 250 dagene har gått som
forventet. I framtida ønsker han å prioritere å bli bedre
kjent med medlemsbedriftene og han vil bli mer offensiv
i medlemsrekrutteringen.
– Vi har også en stor utfordring i å bli mer synlig, selv
om en utvidelse av NettOpp til 20 utgaver i året er et langt
skritt i riktig retning. En avtale med Eilif Amundsen om å
jobbe mer aktivt i organisasjonen vil også styrke FSNs
synlighet, mener Knut Lockert.
Mer om aktuelle saker fra FSN under Knut Lockerts
foredrag på fagdagen kl. 09.00.

Aktuelt fra Auke Lont

Et nytt ansikt dukker opp på FSNs fagdag.
Statnettsjefen er ikke ukjent med bransjen
– og det kan virke som han allerede er varm i stolen.
Auke Lont er født og oppvokst i Nederland og utdannet
sosialøkonom fra Universitetet i Amsterdam. Han har
tidligere vært adm. direktør i Naturkraft AS, i Statoils
Nordisk Energi og i Econ Pöyry. Han har stor tro på
markedskreftene, og skal holde foredrag for FSN-kreftene
på fagdagen kl. 10.40.
NettOpp Nr. 9 - 2008

Ola Borten Moe er 33 år og representerer
Sør-Trøndelag og Senterpartiet på Stortinget.
Han var medlem av Energi- og miljøkomiteen
fra 2005 til 2007, og er nå leder av Næringskomiteen. Borten Moe er kjent som en aktiv og
frittalende politiker med spesiell interesse for
distrikts- og næringspolitikk. Som sin bestefar,
tidligere statsminister Per Borten, er også Ola
Borten Moe utdannet agronom.
Duellen følger du på fagdagen kl. 14.00 med
tittel: «Struktur og rammevilkår for framtida.
Konsekvensen av ulike retninger.»
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Neppe, begge har solide kunnskaper og grunnlag for
å si viktige ting om bransjens framtid – men veiene
de ønsker å gå er nokså forskjellige. Selv om de begge
har studert statsvitenskap og begge er stortingsrepresentanter, er forskjellen mellom Ketil Solvik-Olsen
og Ola Borten Moe ganske stor.

Aktuelt fra Agnar Aas

NVE har stor aktivitet og
mange jern i ilden. Mye er
av stor interesse for FSNs
medlemmer. Vassdrags- og
energidirektør Agnar Aas
styrer det hele, også en
framføring for deltagerne
på fagdagen.

Agnar har vært vassdragsog energidirektør siden 1999.
Han er utdannet innen arealforvaltning ved Universitet for miljø- og biovitenskap med
spesialisering innen eiendomsutforming. Han har blant
annet vært statsskogsjef ved Direktoratet for statens
skoger og senere adm. direktør for Statsskog AF.
Agnar vil belyse mange aktuelle saker på
fagdagen kl. 09.30.
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