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– Og takk for det!

Eivind Reiten takket for Defos innspill til ekspertutvalget. Per Sanderud takket for at vi er
verdensmestre i leveringspålitelighet. Statssekretær Kåre Fostervold takket for dugnadsånden
i bransjen. Og Auke Lont takket for at innkommet fakturabeløp er større enn kontonummeret.

I
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det hele tatt, det var mye å takke
for på Defos årsmøte med fagdag
i Peer Gynts rike på Gålå mens
våren fusjonerte med sommeren på
høyfjellet. Alle de nærmere 250 deltagerne takket unisont for faglig oppgradering og uforglemmelige opplevelser. Ja, selv Peer Gynt takket for
all oppmerksomheten fra en bransje
som er i Knappestøperens vold, og
ikke lenger kan være seg selv nok.

Smartere
Olje- og energiminister Tord Lien
måtte melde avbud i siste øyeblikk
på grunn av flombefaring i Trysil.
Statssekretær Kåre Fostervold vikarierte med å sparke «jobb smartereballen» videre fra Reiten-utvalget til
Defos medlemsverk som stort sett
ikke tenker på annet. Han skrøt av
beredskapen og kraftnettet, og
mente at nettverket Defo fungerer
bra. Beruset av stemningen oppfordret han til og med til større samarbeid, og var smart nok til ikke å
nevne fusjon med et ord.

Stort sett fornøyd
Daglig leder Knut Lockert i Defo la
ikke skjul på at han stort sett var fornøyd med Evind Reiten og hans rapport. Det kan jo ha en sammenheng
med at Reiten i sitt foredrag skrøt
uhemmet av det forrige stevnemøtet:
– Møtet med Defo og KS Bedrift var
ekstremt viktig for oss i dette arbeidet. Etter det møtet justerte vi en del
ting, sa Eivind Reiten.

Solnedgang over Gålåvatnet etter et årsmøte med fagdag verdt å takke for.

Lockert ville gjerne ha justert mer.
Både økningen av kostnadsnormens
andel, selskapsmessig og funksjonelt skille, og DSO-er, er forslag som
godt kunne vært justert bort. Og så
talte Defo-sjefen varmt for å fjerne
de 49 nettselskapene med mindre
enn 1000 kunder, som ingen vet
hvem er.

Bestemme over andre
NVE-sjef Per Sanderud som er vant
til å bestemme over bransjen, var
skeptisk til at noen selskaper skal
bestemme over andre selskaper. Han
mente at nøytralitet rundt DSO-er
er en stor utfordring. Ellers har han
stor tro på stordriftsfordeler og var
bekymret for risikoen for de små
selskapene, men sa ingenting om
risikoen for kundene. Men de får i
hvert fall nyte godt av at vi er verdensmester i leveringspålitelighet.
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Framtida
Konsernsjef Auke Lont har gått fra å
være reaktiv til en proaktiv framtid,
reduserer fra tre til to regionsentraler
og har store forventninger til DSO-er,
som han mener er av det gode. Store
utfordringer vil komme med overtagelser av hele sentralnettet, noe som
vil øke Statnetts ledningsnett med
10 prosent og antall stasjoner med
25 prosent.
Men det går nok bra både med
utbygging og innlegging så lenge
innkommet fakturabeløp er større
enn kontonummeret.
Så er Defos årlige happening over
og hverdagen i gang. Statssekretæren avsluttet sitt foredrag med et
Gyntsk dilemma som kan gi føringer
for framtida: Ja, tænke det; ønske
det; ville det med, – men gøre det!
Nej; det skønner jeg ikke!
Ja, sånn er det i politikken.
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Svært tilfredse deltagere
Evalueringen av Defos årsmøte med fagdag 2014 viser
at 96,4 prosent var tilfreds
eller svært tilfreds. Noe
kunne imidlertid vært bedre.

N

år 60,7 prosent sier at de er
svært tilfreds med arrangementet totalt og sammen
med de tilfredse utgjør de 96 prosent, så må det være sterkt. Møtelokalet kunne imidlertid oppfattes
som trangt og uhensiktsmessig.

Service og komfort
Overnattingsforhold og matservering
ga en skår på 85,2 prosent tilfreds
eller svært tilfreds, mens tilsvarende
tilfredshet var 96,5 prosent for service fra arrangørene på helpdesken.
Utstillerne var imidlertid litt mindre
tilfreds, og knapt 63 prosent var tilfreds eller svært tilfreds. Her var 3,7
prosent lite tilfreds.
På oppfordring fikk Defo flere konkrete innspill gjennom undersøkelsen. Det var flere positive merknader,
men det kom også fram synspunkter
som: «Litt vanskelig å se presenta-

sjonene for oss som satt lengst
bak i møtelokalet.» «Trangt, og
dårlig ventilasjon.» «Litt lang tur til
Rudi Gard.»

Kommer igjen
På spørsmål om sannsynligheten
for at de også ville delta på årsmøtet 2015 i Stryn, svarte 92,6 prosent
at det var sannsynlig eller meget
sannsynlig. Ingen svarte at de ikke
ville delta.
Så da er det bare å starte forberedelsene til neste års arrangement,
som har fått noe å strekke seg etter.

Høyeste skår fikk spørsmålene om
hvor fornøyd deltarne var med foredragsholderne og fellesarrangementet til Peer Gynt AS. På begge disse
spørsmålene svarte 100 prosent at
de var tilfreds eller svært tilfreds.
Hele 78, 6 prosent var svært tilfreds
med fellesarrangementet.
Også spørsmålet om informasjon
på forhånd, var svarprosenten 100
for tilfreds eller svært tilfreds, mens
den tilsvarende prosenten var 85 for
websiden for påmelding.
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100 prosent

Tilfredsheten med arrangementet gjenspeilet seg i den gode stemningen under middagen.

Finn tidstyvene!
Representanter for Defo og Nettalliansen hadde nylig et møte med
NVE og Per Sanderud i forbindelse
med spørsmål om effektivitet i selskap og allianser. NVE stilte med
toppet lag og var svært lydhøre om
ulike måter å skape effektivitet på.

I denne forbindelse uttalte NVEsjefen Per Sanderud at han hadde
fått pålegg fra regjeringen om å
registrere tidstyver som kan fjernes
og skape mer effektive selskaper.
Det kan være slik som unødvendige pålegg, skjemavelde og tilsyn
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Tidstyver

som med fordel kan forenkles eller
fjernes.
Defo ber derfor medlemsverkene
om å registrere slike tidstyver og
melde fra om det til:
arvid.bekjorden@defo.no
– så snart som mulig.

Tormod Stene fra Nordmøre Energiverk
AS ble utnevnt til æresmedlem i Defo.
Tormod har vært aktiv i organisasjonen
siden før stiftelsen, han har sittet mange
år i styret og han har vært leder av Tariffutvalget så lenge det har eksistert.
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NVE og Per Sanderud oppfordrer Defos medlemmer til å
registrere tidstyver for arrestasjon. Alle unødvendige arbeidsoppgaver som bare stjeler tid meldes inn til Defo som videresender disse til NVE.

Æresmedlem Tormod Stene

Hold av 26.–28. mai 2015
Defos årsmøte med fagdag neste
år blir avholdt på Hotel Alexandra
i Loen, Stryn i dagene 26.–28. mai
2015. Merk av i kalenderen og ha
store forventninger.
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Alle nettselskap som samvirkeforetak?

Ramstad tar for seg utfordringer
som mangel på kapital, etterslep på
reinvesteringssiden, nettleien, teknologiløft og inntektsrammeregulering.

Mangel på kapital
Det er selvfølgelig vanskelig å få
tilført mye egenkapital i samvirker,
så man må i tilfelle lånefinansiere.
«Den store fordelen er imidlertid at
samvirker kun betaler en beskjedent
kjøpeutbytte, og det går til alle kundene. Nærmest all opptjent egenkapital blir dermed igjen i selskapet,
og det er da normalt ingen vansker
med å reinvestere. Det er heller ikke
mulig å omgjøre opptjent egenkapital
over mange tiår til ansvarlige lån, og
på den måten ta ut store utbytter på
flere ganger årsoverskuddet.»
Ramstad kjenner ikke til at noen
verk organisert som samvirker har
etterslep på reinvesteringssiden.
Det tilhører de store og robuste
verkene.

Nettleien
Et bransjeproblem som er svært synlig for kundene, er de store forskjellene i nettleien. Sammenslåinger
av nettselskap kan i noen tilfeller
være til fordel for distriktsområder
med høy nettleie, med tilsvarende
ulempe for kunder med lav nettleie
som nettselskapet blir slått sammen
med. «Dersom alle nettselskaper

Teknologi og kontroll
Når det gjelder teknologiløftet, så
gjelder det i all hovedsak AMS. «Her
kjenner vi til at mange små everk har
bygget ut dette for lenge siden, ut
fra ønske om kundenytte. Vi kjenner også til hvilke everk som har
gått i bresjen for å få utsatt denne
ordningen.» «Argumentasjonen i min
arbeidshypotese er selvsagt svært
forenklet, likevel der det lett å se at
min løsning på bransjeutfordringene
lett matcher det robustgjøringssporet
som mange har hengt seg på.»
Han avslutter så med en oppsiktsvekkende konklusjon om at «dersom
alle nettselskap var eid av kunder,
ville det være unødvendig med inntektsrammeregulering og statlig innblanding i pris og effektivitet. Mange
(kontroll)ordninger kunne blitt avskaffet og man kunne brukt alle kloke
hoder i NVE og store nettselskap på
viktigere arbeid, som konsesjonsbehandling og leveringssikkerhet.»

Rull ut sommeren!

pp

NettOpp ønsker alle sine lesere en
riktig god og blomstrende sommer.

Per-Erik Ramstad i Alta Kraftlag SA
argumenterer for at alle nettselskap
burde være samvirkeforetak.

Temadag om
Reiten-rapporten
Defo og KS Bedrift Energi avholder temadager for sine medlemmer om rapporten «Et bedre
organisert strømnett».
Formålet med temadagen er å sette
fokus på hva rapporten innebærer
for de enkelte energiverk dersom
forslagene tas til følge av myndighetene. Rapporten er også på
høring med svarfrist 1. oktober og vi
ønsker innspill til høringsarbeidet.
Møteserien starter i Sogndal 16.
juni. Deretter Oslo 18. , Molde
19. og Tromsø 24. juni.

NYTT OM NAVN
Torgeir Brovold
er ansatt som daglig leder i Nettalliansen
AS. Han kommer fra eget konsulentselskap og har jobbet som konsulent for
Nettalliansen de siste årene. Han tiltrer
1. september.
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var kundestyrte samvirkeforetak,
ville kundene gjøre vurderingene om
lokal forankring, leveringssikkerhet
og kundeservice målt opp mot pris.
Investeringer i kraftanlegg og andre
forretningsområder vil være godkjent
og akseptert av de som bringer kapital inn i selskapet, via strømregningen. Det vil være kundene/
medlemmene selv som vil se behovet
for sammenslåing og effektivisering.»
Når det gjelder beredskap, viser
Per-Erik til de mange eksempler på
at nærhet er viktig, og minner om at
han som leder i et samvirke møter
sine eiere hver dag. «Det gjør noe
med mine prioriteringer.»
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Samvirkebestyrer Per-Erik
Ramstad i Alta Kraftlag SA
argumenterer i TNS Gallup for
at alle nettselskap burde
være samvirkeforetak.

Rull sommeren ut og stresset inn.
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