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Med lys over land og folk ønskes alle FSNs med-

lemmer og lesere av NettOpp en riktig god jul og et 

spesielt framgangsrikt nytt år. 

Jeg vil med dette takke alle som har bidratt i arbei-

det med å fremme FSNs saker i 2007. Det har vært et 

spesielt godt år hvor dere har vist at FSN har en viktig 

funksjon i samfunnet og at det går an å få resultater 

med godt og langsiktig arbeid. Det nye året vil by 

på mange store utfordringer, men det har FSN både 

mannskap og øvrige ressurser til å takle. 

Med hilsen

Eilif Amundsen

Styreleder

God jul og et godt nytt år!

Omdømmemålinger 

Etter innledende møter og diskusjoner gjorde 

TNS Gallup i slutten av oktober en liten 

tilleggsanalyse basert på data fra Energi-

barometeret 3. kv. 2006 og 3. kv. 2007. 

Hensikten var å se om publikum har et annet 

inntrykk av – og holdning til – de mindre/mel-

lomstore energibedriftene enn de store, 

landsdekkende. Resultatene viser at det er 

en signifi kant forskjell på fl ere parametere, 

der de små kommer bedre ut enn de store.

Nytt fra omdømmeprosjektet – Energi. Delprosjekt Mediehåndtering

Regionsamlinger 
Det er nå utarbeidet et notat om 

regionsamlinger mellom medier og 

energibedrifter. Referansegruppa 

ser slike samlinger som en ny og 

svært spennende mulighet for å 

skape gode relasjoner mellom 

medlemsbedriftene og lokal presse. 

Endelig planlegging starter rett over 

jul med intensjon om et pilotarrange-

ment første halvdel av februar 2008.

Veileder i Veileder i 
mediekontakt mediekontakt 
Veilederen er nå Veilederen er nå 

ferdig bearbeidet, og ferdig bearbeidet, og 

vil være ferdig trykket vil være ferdig trykket 

til KS Bedrifts års-til KS Bedrifts års-

konferanse 13.–14. konferanse 13.–14. 

februar 2008. Til da februar 2008. Til da 

vil også en plan for vil også en plan for 

presentasjon og bruk presentasjon og bruk 

være klar.være klar.
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Jula nærmer seg, og da blir de fl este noe mer 

lystig til sinns. Kanskje vil denne lystigheten 

til og med føre til mer eller mindre vellykkede 

julespøker. Da kan det være verdt å merke 

seg at selv julespøker kan gå for langt. 

En menneskealder senere kan vi likevel tillate 

oss å se på det hele med det smil. 

En ufi n julefortelling av Bjarne Langseth, 
med illustrasjon av Øyvind Tingleff.

En østlending og en nordlending møttes på en pub 

og diskuterte romjulsmoro i gamle dager. Østlend-

ingen fortalte om grandtantes ankomst. Tante ble 

selvfølgelig hentet på stasjonen med hest og slede, 

og anbrakt i et herskapelig gjesterom. Dette var 

i utedoens tid, så et riktig prakteksemplar av et 

”nattmøbel” ble plassert under senga hennes. 

Så ble tante traktert med mye mat og mer å drikke. 

Praten gikk livlig ut over natta og stemningen var 

god. Omsider tok en godt stappa tante kvelden. Selv 

om utedoen ble benyttet før søvnen kom, så ville jo 

behovet for en nattpottetur likevel melde seg i løpet 

av natta. 

Vår venn østlendingen og hans bror hadde i nat-

tens muml og mørke listet seg inn på tantes rom og 

ladet potta med Nyco Fruktsalt. Med fl ytende til-

setning sprudlet det ganske lystig, men skremmende 

i nattmøbelet. 

– Da Grandtantes hyl rullet over de snødekte 

marker, visste vi at jula var kommet. 

– Tja, sa nordlendingen, ingen dårlig historie det, 

for å være fra slike sørlige trakter, men i de nord-

lige farvann hadde vi julespøker av den mer barske 

sorten.

Ryktene om nattpottespøker hadde også spredt 

seg nordover, men der ble Nycoen byttet ut med 

Kaustisk Soda. Når vann slås over dette stoffet, skjer 

det ingen sprudling, men en eksplosjon. Da var det 

ikke bare hyl som rullet over de snødekte marker. 

– Ho for over snøskavlan med nattserken fl agranes 

som en skonnert i storm, mens handa skuffa snø inn 

mot utbrente strøk. 

Julespøk i en pottetid

– Med nattserken fl agranes som en skonnert i storm. 

DET LUNE HJØRNET

Flaskekraft til 
jul?

Det holder på å fl aske seg for Statkraft, skal vi tro Aftenposten. 

Det er det ikke alltid vi skal, men vi kunne jo tenkt oss at 

Statkrafts fl askevann skal brukes i kraftproduksjonssammen-

heng. Da blir det ikke mini- og heller ikke mikrokraftverk, men 

kanskje noe i nanostørrelse. Hver mann sin fl aske på lomma, 

med vannkraft nok til å tenne lighteren. 

Men så var det altså Statskog. Er det så nøye da? 

NORDOMRÅDEUTVALGET
FSN har tatt initiativ til et samarbeid med EBL om nordom-

rådesatsingen. EBL har etablert et eget fagforum som dekker 

de tre nordligste fylkene. FSN har i løpet av det siste halvan-

net år arbeidet med nordområdespørsmål, arrangert konfer-

anser og møter gjennom sitt nordområdeutvalg. Det første 

fellesmøte med de to utvalgene vil fi nne sted 16. januar. 

NETTREGULERINGSUTVALGET
Ressurssituasjonen i NVE

Utvalget er bekymret for ressurssituasjonen i NVE. De har 

vanskeligheter med å holde på folk, og derfor får NVE også 

vanskeligheter med å løse de oppgavene som både bransjen, 

NVE selv og OED ønsker å fokusere på.  

”Feilinvestering” i Hammerfest

Utvalget gjennomgikk et case frå Hammerfest Energi om bygging 

av nett til Melkøya. Statnett har forhåndsmeldt ny 420 kV linje på 

nesten samme strekning, og dette gjør at Hammerfest Energi 

kan komme enda dårligere ut effektivitetsmessig enn det de 

gjorde etter at de bygde linja. Denne ”feilinvesteringa” ble gjort 

etter sterkt oppfordring fra NVE, og i ettertid viser dette å slå 

veldig uheldig ut effektivitetsmessig i NVE i måling. Det må 

etableres en ordning som gjør at slike ”feilinvesteringer” som 

samfunnet initierer, og som samfunnet ønsker, ikke slår sterkt 

uheldig ut for nettselskapet. 

MEDIEUTVALGET
Årsmøte 2008

Årsmøtet i Alta/Hammerfest er godt i rute. Utvalget har nå kor-

rigert og godkjent det endelige programmet for fagdagen den 

12. juni. Det blir en sterk seanse med to statsråder, og sterke 

forelesere også ellers under seksjonene ”Kunden i fokus” og 

”Samfunnsansvarlig energipolitikk”.

NettOpp og hjemmeside

NettOpp og vår nye hjemmeside har nå funnet sin form og 

er gode kommunikasjonskanaler for FSN. Nå er det viktig at 

utvalgsledere/sekretærer og medlemmer ellers bruker 

disse kanalene ved å sende stoff og ideer til 

Bjarne  

Nytt fra utvalgene

bjala@broadpark.no


