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Alt klart til Nordkapp-opplevelser!
Alt er klart for Defos store Nordkapp-opplevelse i perioden 3. til 5. juni. Programmet er av
ypperste klasse, og påmeldingen er rekordstor med over 200 deltagere. Her får du en oversikt over alt du kan oppleve i Honningsvåg og Nordkapp:

A
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nkomsten vil være i løpet av
mandag den 3. juni – med fly,
med buss fra Alta, med privatbil
eller på annen måte. Det serveres en
kongekrabbebuffé på på Rica Hotel
Honningsvåg fra kl 2000 til kl 2300.

Fag og politikk
Det er viktig å merke seg at det er en
avstand fra hotellet til konferanselokalet. Den går du på ca 10 minutter,
men tirsdag morgen vil representanter
fra Repvåg Kraftlag bistå som veivisere
fra kl 0800.
Tirsdagens foredrag vil ha både
faglig og politisk innhold. Etter
velkomstord fra Nordkapps ordfører,
vil daglig leder i Defo, Knut Lockert
orientere om hva som er Defos hovedfokus akkurat nå. Deretter vil vi få
to foredrag om Finnmark og nordområdenes utfordringer. Først ved
daglig leder John Masvik i Finnmark
Kraft AS, og deretter ved Johan Petter
Barlindhaug.
Dagsaktuelle politiske saker blir
framført av nestleder i Stortingets
energi- og miljøkomité Siri A. Meling
fra Høyre.

Film og tur
Filmregissør Knut Erik Jensen, mest
kjent for filmen «Heftig og begeistret»
innleder den mer «lette» delen av
dagens program med et kåseri om
Finnmark på film. Deretter gjøres det
klart til en fellesutflukt til Gjesvær,
nærmere bestemt til Gjesværtappan
Naturreservat og en av Europas største
sjøfuglkolonier.

Elverksjef Oddbjørn Samuelsen i Repvåg Kraftlag og styreleder Eilif Amundsen i Defo
har alt klart til Nordkapp-opplevelser den 3.–5. juni.

Klokken 1900 er vi klar til en virkelig
Nordkapp-opplevelse på toppen av
Norge, og festmiddag i restaurant
Kompasset under selve Nordkappplatået.
Hjemturen starter ved midnatt og
foregår selvfølgelig i midnattssol.

Grenseløst og aktuelt
Den kjente fader Thorvald Stoltenberg,
i denne sammenheng mest aktuell som
Barentsregionens far, starter onsdagen
kl 0900 med et foredrag om Barentsregionen – grenseoverskridende samarbeid. Deretter følger en presentasjon av aktuelle saker fra Statnett ved
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konsernsjef Auke Lont, og tilsvarende
fra NVE ved vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Så avsluttes
konferansen med Defos årsmøte og
hjemtur med hodene fulle av minner,
kunnskap og inspirasjon.

Ledsagerturer
Ledsagerne skal få spesielle opplevelser
i tilknytning til arrangementet. Tirsdag
fra klokken 1000 blir det arrangert en
byvandring med guide i Honningsvåg
sentrum. Onsdag klokken 1000 går
turen til Kamøyvær med buss. Her blir
det besøk i Galleri Evart og ellers tid til
å trø i idylliske Kamøyvær.
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Statnett og Defo på samme linje

S

tyret i Statnett har nylig vedtatt
overordnede føringer som skal
legges til grunn for sentralnettstariffen i perioden 2014–2018. Her
presiseres det blant annet at investeringene er et fellesgode, og at finansieringen derfor må være et spleiselag.
I protokollen i forbindelse med
tariffstrategien, som vi presenterte i
forrige utgave av NettOpp, ber Defo
blant annet om at Statnett må finne en
kostnadstilnærming i tariffen som treffer
oljesektoren i større grad enn i dag.
Dette for at denne sektoren kan bære
en økende andel av de kostnadene som
de genererer i nettet.

Høyere tariff
– Petroleumsindustrien bør betale
høyere tariff enn øvrig kraftintensiv

industri. Samtidig bør den øvrige
delen av kraftintensiv industri betale en
mindre andel av tariffen ut fra sin rolle
i kraftsystemet. Videre må kraftprodusentene påregne å bidra til spleiselaget
gjennom en økt tariff, ut fra den nytteverdi de også vil oppleve av de tiltak vi
gjennomfører, sier Statnetts styreleder
Kolbjørn Almlid i en nyhetsmelding.
I den samme meldingen heter det
også at Statnetts faglige holdning lenge
har vært at petroleumsindustrien ikke
hører naturlig inn under kraftintensiv industri. Denne industrien stiller
ekstraordinære krav til leveransen
på forsyningen, samtidig som de er
lite fleksible i sitt forbruk. Den kraftintensive industrien bidrar på sin side til
god nettdrift og utviser fleksibilitet i sitt
forbruk på en måte som tilsier at deres
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– Defo støtter Statnetts hovedprinsipp om at alle kundegrupper må bidra i spleiselaget for å finansiere nødvendige investeringer av neste generasjons sentralnett, sier leder av tariffutvalget, Tormod Stene til NettOpp.

Leder av Defo og KS Bedrift Energis nettariffutvalg, Tormod Stene er på linje med Statnetts
hovedprinsipp om sentralnettstariffen.

tariff bør differensieres ytterligere.
Statnetts styre vil vedta den nye
tariffstrategien i august, og Statnett vil i
tiden fram til dette fortsette drøftingene
med kundeinteressene.
– Som drøftingsmotpart vil Defo følge
opp kontakten med Statnett i denne
saken, sier Tormod Stene til NettOpp.

Klar for datahub

Spørreundersøkelse

OED er enig i at framdriften i
datahub-prosjektet er viktig for
innføring av AMS og for et nordisk
sluttbrukermarked, og støtter at
NVE sender et brev til Statnett med
premisser for det videre arbeidet.
Dette går fram av et brev til NVE
16. april. Etter departementets vurdering bør sentrale premisser være at det
legges vekt på effektive løsninger og at
det søkes etter nordiske løsninger. Det
er også viktig å sørge for at bransjen
involveres på en god måte i prosessen.

Defo står oppe i en rekke utfordringer som er viktige for organisasjonens medlemmer. Derfor har
Defo nå gjennomført en spørreundersøkelse for å få tilbakemeldinger
fra medlemmene.
Spørsmålene dreier seg om Defo
som medlemsorganisasjon og om
saker Defo jobber med. Resultatet
av undersøkelsen vil bli presentert
på årsmøtet med fagdag i Honningsvåg 4. juni.
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Kvinnelig temperatur

pp

I en undersøkelse for Fjordkraft svarer 27 prosent
av mennene at det er kvinnen som bestemmer
innetemperaturen. Bare 17 prosent av mennene
mener at temperaturen er styrt av menn, skriver
Stavanger Aftenblad.
Det er fordi kvinner fyrer for menn, og menn
fyrer for kråka.
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