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Med camerablikk
på distriktsnorge

Den prisbelønt internasjonale filmskaper,
forfatter og produsent legger merke til
både de store linjer og detaljene når
han lager film. Slik kan han skape balanse i filmen – det er viktig for å kunne
fortelle en historie og for å få seerne til
å sitte igjen med den rette følelsen.

God kontakt
Etter å ha reist rundt i distriktsnorge for
å lage film for Defo, sitter Yossi igjen
med mange følelser – og han har funnet
en balanse i Norge som helt mangler i
Midtøsten og i sitt hjemland Israel.
– Det er sååå forskjellig. Jeg ser at
Norge har klart å spre velstanden jevnt
ut over landet slik at også i distriktene
er det rikdom, entusiasme og glede
– og ikke minst fred og trygghet. Jeg
har møtt en åpenhet, en kontakt og en
stolthet som jeg ikke møter på samme
måte i for eksempel Oslo. Folk jeg har
møtt fra energiverkene har vist fram
sine arbeidsplasser hvor det er orden,
renhet og sikkerhet – og de er stolt
av det.
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Med regissørens blikk og
med grunnlag i en annen
kultur, har Yossi Somer
zoomet inn inntrykk fra
distriktsnorge – og laget
jubileumsfilm for Defo.
– Det er såååå forskjellig
fra Midtøsten.

Yossi Somer har gjennom Defos jubileumsfilm
tatt pulsen på distriktsnorge.

Prisbelønt
Defo har også grunn til å være stolt
over å ha fått engasjert en regissør
av dette formatet til å lage sin jubileumsfilm.
Yossi, eller Joseph som er hans
virkelige fornavn, er utdannet ved
London International Film School, og
har gjennom sine mer enn 30 år lange
karriere innkassert mange priser for
sine filmer. Blant disse kan nevnes; åtte
israelske Academy Awards, to gull og
en bronsje fra Worldfest Houston.

Til Norge
Yossis kontakt med Norge oppsto
gjennom musikeren Jan Garbarek,
Griegs Solveigs sang og en norsk
kvinne han ble gift med. I 2005 flyttet
familien fra Israel til Nesodden utenfor
Oslo. Her har han funnet freden, nye
filmprosjekter – og har lært både Defo
og distriktsnorge å kjenne.
Gled dere til Defo-filmens urframføring under Defos jubileumsmiddag
den 25. mai!
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10 år
i distriktenes
tjeneste
Når Distriktenes energiforening, Defo
nå markerer sitt 10-årsjubileum, gjøres
det i trygg forvissing om at det har vært
10 år i distriktsnorges tjeneste. Og slik
skal Defo også fortsette i framtida.
Infrastruktur er blant Norges aller
største utfordringer, og først og fremst
er elektrisitetens infrastruktur en
distriktsutfordring av dimensjoner.
Fjord og fjell, avstander og spredt
bosetning – slik er Norge skapt. Skal
det bo folk i dette landet med tilnærmet
samme levestandard i by og land, så
må den elektriske livsnerven fungere.
Mennesker som bor i nærhet og harmoni med våre store naturressurser,
må få muligheter til å skape verdier og
velstand uten å måtte leve med så stor
usikkerhet som mange gjør i dag.
Plass til Defo
Derfor må det også være plass til en
organisasjon som ser verdien i lokalsamfunnet, nytten av distriktsstrukturen, og som vil utnytte den kompetansen som finnes hos de som kjenner
skoen trykke.
Men Defo har aldri vært opptatt av
å skape en «by mot land»-holdning.
Det er samarbeid og synliggjøring som
på mange måter har gått igjen i Defos
arbeid. En kamp for å bli sett, hørt og
forstått krever kontakt og dialog. Slik
vil også framtida bli.
Bjarne Langseth
Redaktør
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En løsning for kundene
Det er kundene som vil betale regninga og som skal leve
med de AMS-løsninger som velges. Dette må ligge som en
overordnet målsetning når kravene skal stilles. Vi må ikke
gi kundene inntrykk av at AMS skal være løsningen på alle
kraftproblemer.
Defo og KS Bedrift Energi har levert
et usedvanlig fyldig og omfattende
høringssvar til NVE i forbindelse med
høringsdokumentet om avanserte måleog styringssystemer, AMS.

Kundens behov
I høringssvaret presiseres det at det
må være kundens behov som settes
i fokus når dette skal implementeres,
både i form av tekniske krav og tidsplaner. I stor grad er det kundene som
vil betale regningen, og som skal leve
med de løsninger som velges. Det
uttrykkes også skepsis til å gi kundene inntrykk av at AMS skal løse
utfordringer når det gjelder krafttilgang
og høye kraftpriser.

Midt-Norge
Defo og KS Bedrift Energi er uenig i
at AMS skal innføres tidligere i MidtNorge. Nytteverdien av AMS i forhold til

Oppstart
Ørskog – Fardal
Statnetts styre gjorde nylig en investeringsbeslutning på de delstrekningene de har fått endelig konsesjon på.
Etter sommerferien vil anleggsarbeidet
starte opp på strekningene fra Hovdenakk i Ørsta til sørsiden av Hundvikfjorden i Bremanger, og fra Moskog i
Jølster til Sogndal.
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energisparing er i beste fall optimistisk.
«Vi mener at det ikke er tilstrekkelig
dokumentasjon som viser at energisparing vil være et resultat ved innføring
av timemåling, selv om kundene kan gis
insentiver til flytte forbruket i løpet av
døgnet.»
Det vises til at de ulempene som
nettselskapene og kundene vil oppleve
med tidlig innføring, er mye større enn
en teoretisk mulighet for at energibruken reduseres med timemåling.

Forsert innføring av AMS i Midt-Norge
vil påvirke selskapene i regionen negativt både i forhold til hvilke systemer og
teknologi selskapene kan velge blant,
og i forhold til nettreguleringen.
Et annet problem knyttet opp mot
enkelte selskaper, er at de som i dag
har installert fjernavlesning til sine
kunder, i varierende grad vil kunne opp-

fylle kravene i NVEs forslag til AMS.
«Det er viktig at disse kundene ikke
straffes økonomisk for å ha vært innovative i en tidlig fase, og derved bidratt
til å gi energibransjen kunnskap om
AMR.»
Defo og KS Bedrift Energi mener
derfor at allerede utbygde systemer må
kunne fungere videre i en periode til
systemet er avskrevet. Det er naturlig
å skjele til kravene innenfor EU i denne
sammenheng også, hvor 80 prosent av
kundene skal ha AMS innen 2020.

– Dette er et høyt prioritert prosjekt
i Statnett. Denne ledningen er først og
fremst avgjørende for at forsyningssikkerheten for strøm i Midt-Norge
kan normaliseres. Men den vil også bli
viktig for satsing på ny fornybar energi,
for verdiskaping og samfunnsutvikling
både i Midt-Norge og i Sogn og
Fjordane, sier Statnetts konsernsjef
Auke Lont.
Ørskog-Fardal (Sogndal) er et viktig
prosjekt for å legge til rette for både

satsing på fornybar energi, verdiskaping
og samfunnsutvikling i Midt-Norge og
Sogn og Fjordane.
– I dag er det full stans i tilknytning
av ny kraftproduksjon inntil sentralnettet
er på plass. I Stryn er det per i dag et
prosjekt på 5,4 MW som ikke kommer
i gang, og risikoen for rasjonering og
utkopling av forbrukskunder i høylastperioder er den største trusselen, sier
energisjef Jan Træen i Stryn Energi AS
til NettOpp.
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Spydfjord
Defo samles til jubileumsfest i Spydfjord. Geiranger kommer antagelig av det norrøne
geirr som betyr spyd, og angr som betyr fjord. Derfor har Defo og Geiranger svært
mye felles.
Defo er jo også et spyd som går inn i maktens fjorder og pirker fram distriktsnorges
virkelighet til allmenn beskuelse og beundring.
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