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Stort sett vil arrangementet gå etter  
det opprinnelige programmet, men 
én endring er nylig kommet. Leder av 
Stortingets energi- og miljøkomite, 
Erling Sande, måtte melde avbud på 
grunn av kollisjon med en stortings- 
debatt. Sande beklager dette sterkt, 
men viser til at dette i utgangspunktet 
var en utfordrende uke og at konfer-
ansen også er utfordrende plassert i 
geografien – «noko som ikkje skremer 
ein Senterpartimann, men som ser ut til 
å bli ganske problematisk no», skriver 
Sande i en mail til Defo. 

HELGE STANGHELLE
Det er slike endringer vi må være for-
beredt på når vi inviterer politikere på 
dette nivået, men Helge Stanghelle er 
ingen dårlig erstatter. Han er en kjent 
profil i bransjen med blant annet 13 år  
i Statnetts brukerråd, og han vil ta  
for seg aktuelle energisaker som  
presenteres med fynd og klem. 

NVE OG STATNETT
Mange bransjefolk vil nok se fram til hva 
NVE og Statnett har å presentere av 
aktuelle saker. Både Agnar Aas og Auke 
Lont møter for å fronte sine etater. Men 
det er også verdt å lytte til tidligere olje- 
og energiminister Odd Roger Enoksen, 
som vil snakke om politikerkontakt og 
muligheter. Andre faglige innspill vil 
komme fra Øyvind Bergvoll i Statoil som 
vil se på nettutvikling med kundeøyne, 
og selvfølgelig daglig leder Knut Lockert 
i Defo som vil presentere organisasjonens 
hovedfokus akkurat nå. 

TROLLTUR OG KRAFTHUMOR
Men deltagerne vil også bli koblet på 
en sosial oppladning under oppholdet. 
Etter å ha fått en linjebefaring langs 
humorens kraftlinjer i Nord-Norge av 
humoristen Arthur Arntzen, går turen 
til den berømte Trollfjorden. Ikke alle 
detaljer kan røpes her, men det blir 
høyspenning med topp trivselsfaktor. 
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Et årsmøte å se fram til
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Alt ligger til rette for at Defos årsmøte med fagdag i  
Stokmarknes skal være verdt å se fram til. Faglig påfyll  
og sosial oppladning er gevinsten ved å delta.

Ankomst og innsjekking. 
Det blir servert enkel mat på de respektive 
overnattingssteder om kvelden. 

 

0730–0830 Frokost og registrering.
Sekretariatet er i vestibylen på Hurtigrutens 
Hus. Registrering kan også foreta ved 
ankomsten om kvelden den 15. 

0830–0845 Velkommen. 
Ordfører Kjell Børge Freiberg ønsker vel- 
kommen til Vesterålen og til Hadsel kommune.

0845–0930 Defos hovedfokus akkurat nå.
v/ daglig leder Knut Lockert, Defo

0930–1015 Nettutvikling sett med 
kundeøyne. 
v/ Øyvind Bergvoll, Statoil

1015–1100 Kaffepause

1100–1145 Aktuelle saker fra Statnett
v/konsernsjef Auke Lont, Statnett SF

1145–1200 Oppsummering
Spørsmål og diskusjon. 

1200–1245 Humorens kraftlinjer i Nord-Norge
v/Arthur Arntzen

1300 Trolltur
Vi går om bord i MS Maan Dolphin og drar  
til Raftsundet og Trollfjord.

1830 Retur til Stokmarknes
MS Maan Dolphin tar oss tilbake  
til Stokmarknes.  

2030 Festmiddag
Festmiddag i Storsalen på Hurtigrutens Hus.
Det blir servert lokale spesialiteter.

Turen til Trollfjorden blir et sosialt høydepunkt.



Nemlig. Sommerøl, til og med. Og så har han delt sine erfaringer  
med KraftNytts lesere i form av en «guide til årets sommerøl 2010».  
Det har selvfølgelig med kraftbransjen å gjøre. 

På førsteplass kom Lyse Energi – i hvert fall er det lyst og fra Rogaland.  
På andreplass kom Troms Kraftpils fra Mack med gullfarge, og på bronseplass  
har BKK satt seg med sin bløte stil og svake bitterhet fra Hansa. Utfordrerne finnes  
i EB Nett og Hafslunds konsesjonsområder. 

Defo anbefaler distriktspils.
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Redaktøren i KraftNytt.no har drukket øl

0800–0900 Frokost

0900–0940 Aktuelle energisaker
v/Helge Stanghelle, adm. direktør  
Mo Utviklingsselskap

0940–1020 Aktuelle saker fra NVE
v/vassdrags- og energidirektør Agnar Aas, NVE

1020–1100 Politikerkontakt og muligheter
v/tidligere olje- og energiminister  
Odd Roger Enoksen

1100–1130 Kaffepause
Vi sjekker ut av hotellene

1130–1330 Årsmøte Defo
v/Styreleder Eilif Amundsen

1330–1430 Lunsj og avslutning
Lunsj serveres i Storsalen på Hurtigrutens Hus

1500 Bussavgang
Transport til flyplassene. 

Fyldig årsmelding  
med ny profil

Defos årsmelding for 2009 
er blitt en fyldig trykksak 
med mye nyttig informasjon 
om organisasjonen. Den nye 
profilen er gjennomgående i 
årsmeldingens 44 sider. 

Grunnlaget er lagt for en ny framtid,  
sier styreleder Eilif Amundsen og  
daglig leder Knut Lockert i innledningen.  
Hoveddelen synliggjør også det grunn-
laget som er lagt ved å organisere 
virksomheten i slagkraftige og effektive  
fagutvalg. På denne måten utfører  
Defo et arbeid som er mer omfattende 
enn hva som kan forventes av en så 
liten organisasjon. Disse fagutvalgene 
er sammensatt av den beste faglige 
kompetansen som medlemsbedriftene 
og samarbeidspartneren KS Bedrift  
kan oppdrive.  

Målbildet 
må revideres
Det oppleves at målbildet for  
innføring av AMS er noe uklart.  
Endringer i teknologi, standardisering,  
miljøkrise og markedsutvikling 
tilsier en revidering av målbildet, 
mener Defo og KS Bedrift.

I forbindelse med at NVE har bedt om 
innspill og kommentarer til en rapport 
fra Avenir om blant annet AMS, har 
Defo og KS Bedrift sendt sine bemerk-
ninger i et felles brev. 

Her går det fram at nettselskapene 
etter organsisasjonenes mening må ha 
en direkte samhandling med kundene, 
og ikke gjennom et filter i form av 
kraftleverandørene. Defo/KS Bedrift 
støtter derfor Avenirs anbefaling om at 

nettselskapene bør ha en sentral rolle 
som en effektiv, nøytral tilrettelegger 
for kraftmarkedet som balansestyrer og 
avregningsansvarlig. Det må imidlertid 
ses nærmere på nettselskapenes rolle 
i realiseringen av norske energimål og 
internasjonale forpliktelser. I denne 
sammenheng må det også vurderes 
hvilke oppgaver som naturlig kan løses 
av et monopol og hvilke som bedre 
løses gjennom et marked. 

Defos framtid ligger i at disse utvalgene 
er pågående, effektive og tilpasset de 
saker som er aktuelle til enhver tid. Med 
den fleksibilitet og korte beslutnings-
veier som er et av Defos viktigste kjenne- 
tegn, kan utvalg opprettes, effektiviseres 
og tilpasses de problemstillinger som 
måtte dukke opp. 

MEDIER OG NY PROFIL
Medievirksomheten er sentral i alt  
organisasjonsarbeid. I årsmeldingen 
presenteres et utvalg av de mediesakene 
som Defo har involvert i, enten gjennom 
organisasjonens egne medier – NettOpp 
og www.defo.no – eller i eksterne 
fagblad og aviser. NettOpp kom i 2009 
med 20 utgaver og det vil den også 
gjøre i år. Bladet har «satt seg» som  
et talerør for Defo og for distriktsnorge 
på en måte som synliggjør problem- 
stillinger og skaper debatt. Hjemmesida 
har fra nyttår framstått med ny struktur, 
og med ny profil i tråd med Defos nye 
profilendring. En endring som også er godt 
synliggjort og forklart i årsmeldingen. 

MEDLEMMER
Defo består av medlemmer med stor 
aktivitet, spredt geografisk ut over hele 
vårt langstrakte land. Dette synliggjøres 
i årsmeldingen gjennom plassering på 

kartet, og gjennom et lite innblikk i noen 
medlemsbedrifters aktiviteter gjennom 
det siste året. 

Defos årsmelding for 2009 er en 
presentasjon av organisasjonen i ny 
drakt, det er en synliggjøring av en liten 
organisasjons store muligheter, og det 
er et oppslagsverk for de som ønsker å 
vite mer om hva Defo står for. 


