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Statnetts konsernsjef Auke Lont
karakteriserte aktivt samarbeid som
en forutsetning for utbygging av neste
generasjons sentralnett. Arctic Circle er
den gode sirkel i nord som skal legge
til rette for økt forsyningssikkerhet, økt
verdiskapning gjennom elektrifisering av
Snøhvit og en betydelig CO2-reduksjon.
– Viktige partnere for å få til denne
utviklingen er Distriktenes energiforening,
Defos medlemmer og Troms Kraft Nett,
sa Auke Lont, som også poengterte
at et viktig grunnlag vil være NorskSvensk Nettutviklingsplan som er
under arbeid.
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Aktivt samarbeid for å finne løsninger er
den beste strategien. Dette ble poengtert
fra flere hold under Defos årsmøte med
fagdag. Auke Lont kalte det en forutsetning,
Knut Lockert poengterte betydningen av å
spille på lag med lokalsamfunnet.
NASJONALT FELLESNETT
Agnar Aas kom også inn på nasjonalt
fellesnett og sammenslåing av tariffgrunnlaget for dagens sentralnett og
regionalnett. Dette vil omfatte 91 nettselskap. NVE har gitt Statnett i oppdrag å foreta konkrete tariffberegninger
for den enkelte kunde i et utvidet
sentralnett. Dette for å kartlegge de
kostnadsmessige konsekvensene for
enkeltkunder og distribusjonsselskap.
Høringsdokumentet vil presenteres i
forbindelse med NVEs Energidager
den 14. oktober.

SPILLE PÅ LAG
Daglig leder Knut Lockert i Defo poengterte hvor tøft det er å bringe fram
viktige prosjekter til NVE og få konsesjon. Enda verre er det å få politisk
godkjenning i OED.
– Formålet med denne avtalen og
tilsvarende avtaler med enkeltselskaper
direkte, er at vi sammen skaper et godt
grunnlag for å gjennomføre de aktuelle
prosjektene. Her vil vi se betydningen
av å spille på lag med lokalsamfunnet,
sa Knut Lockert.
Også vassdrags- og energidirektør
Agnar Aas kom i sitt foredrag inn på
samarbeid. – Vi trenger å bli pustet i
nakken, sa han, og kom samtidig inn
på betydningen av gode faglige råd fra
Defo. – Men vi må være dønn enige om
hva vi er uenige om.
Distriktenes energiforening Defo
Postboks 1497 Vika, 0116 Oslo
www.defo.no

Når adm. direktør Arvid Bekjorden
fra Stranda Energiverk nå er kommet
inn i styret, så har Defos ledelse fått
tilgang på en bred erfaring fra grasrot
til toppledelse.
Arvid har en kombinasjon av teknisk og
økonomisk utdannelse, og har flere fagbrev
innen elektro. I energibransjen har han vært
i 25 år fra montør til adm. direktør, bare
avbrutt av korte perioder i skoleverket og i
el-installasjon. Han arbeidet også mye med
salg, markedsføring og kraftomsetning de
ti årene han var i BKK-systemet. De siste
fire årene har han arbeidet mye med nye
småkraftprosjekter i tillegg til jobben som
adm. direktør i Stranda Energiverk.
DEFO ER FRAMTIDA
Som ny i styret er ikke Arvid i tvil om at Defo
har en spennende framtid.
– Det å ha en liten og kjapp organisasjon
som Defo gir mange fordeler for bransjen.
Den store graden av dugnadsånd som utføres av medlemmer gjennom utvalgene gir
større kundefokus og mer effektivitet. Her
er det mye tøffere fokus på å bruke kontingenten fra medlemmene på områder som
gir praktisk effekt, sier Arvid Bekjorden. Han
overtar styreplassen etter Terje Enes, som
nå går av med pensjon.

Daglig leder: Knut Lockert
Telefon: 91 18 77 13
Epost: knut.lockert@defo.no

Redaktør: Bjarne Langseth
Telefon: 91 30 03 12
Epost: redaktor@defo.no

Realpolitikk framfor symboler
– Vær talsmenn for realpolitikken – glem symbolpolitikken.
Det var Helge Stanghelles klare råd til Defo i sitt foredrag
om aktuelle saker. – For det er en del saker som burde vært
aktuelle, men som feies under teppet.
Adm. direktør Helge Stanghelle i Rana
Utviklingsselskap framholdt at offentlig
eierskap uten styring skaper en arena
for symbolpolitikk og rolleblanding.
Den gir grunnlag for innsidehandel og
beslutningsvegring – og blir en sandkasse for byråkratiet. Hovedfunksjonen
blir en fiskal beskatning, altså at

bransjen er til for å fylle statskassa.
– Defo/FSN har aldri blitt tatt på
fag, men det har de fleste andre
organisasjoner her i landet, sa
Stanghelle. – Men Defo må bruke
sin kompetanse til å skjære igjennom
og våge å si det samme som gutten
i Keiserens nye klær.

Vedtektsendringer
Defos årsmøte gikk av stabelen på
vanlig Defo/FSN-vis med uformell
og ryddig ledelse. De største sakene
var vedtektsendringer og valg.
Styret har gjennomført en strategidiskusjon der en «modernisering»
og forenkling av Defos formål har vært
gjenstand for diskusjon. På denne bakgrunn er formålsparagrafen nå endret til:
«Defos hovedoppgave er å styrke
medlemsbedriftenes posisjon i eget
distrikt med utgangspunkt i bedriftens
kapital, kompetanse og personell.
Defo skal herunder;
s styrke medlemsbedriftenes rammevilkår og på den måten bidra til lokal
næringsutvikling
s arbeide for en samfunnstjenelig
riktig infrastruktur og kraftdistribusjon,
der hensynet til effektiv ressursbruk,
rimelig nettleie og forsyningssikkerhet
på kort og lang sikt tillegges vekt
s legge vekt på balansen mellom nett
og produksjon»
Det har vært diskutert hvem som kan eller
bør være medlem av Defo. En liten justering av § 4 fører nå til at «medlemmer
av foreningen «er i hovedsak» rene nettselskap eller selskap som har betydelig
aktivitet innenfor regional eller lokal nettvirksomhet».
Det ble i tillegg gjort noen mindre
endringer angående kontorsted, sikring av
kontinuitet i styret, om styremøter, daglig
leder og hvem som kan forplikte foreningen.

Han viste også til at energisektoren
har mange utfordringer, blant annet
elektrifisering av sokkelen som er
dratt fram.
– Økonomiske realiteter har truffet
resten av verden, symbolpolitikkens
tid er snart over. Konsekvensene har
så langt fått liten oppmerksomhet.

VALG
Arvid Bekjorden fra Stranda Energiverk
ble valgt som nytt styremedlem. Han var
tidligere vara for Andres Sætre. Bjørg
Brestad fra Valdres Energi ble valgt inn som
ny vara for Sætre.
Per Erik Ramstad fra Alta Kraftlag ble
gjenvalgt til styret med vara Oddbjørn
Samuelsen fra Repvåg Kraftlag. Ramstad
ble også valgt til styrets nestleder. Harald
Sandvik fra Indre Hardanger Kraftlag ble
gjenvalgt som vara, nå for Arvid Bekjorden.

Nytt brukerråd
Foretaksmøtet i Statnett har
oppnevnt følgende brukerråd
fram til ordinært foretaksmøte
i 2012:
Håkon Egeland, Energi Norge
Åshild Helland, Energi Norge
Toini Løvseth, Norsk Industri

Det nye styret i Defo etter årsmøtet
på Stokmarknes er slik:

Knut Lockert,
Distriktenes energiforening

Eilif Amundsen (leder),
Hålogaland Kraft AS
Vara: Wiggo Knutsen,
Ballangen Energi AS

Kirsten Haug,
Handels- og Servicenæringenes
Hovedorganisasjon

Arvid Bekjorden,
Stranda Energiverk AS
Vara: Harald Sandvik,
Indre Hardanger Kraftlag AS
Andres Sætre,
Tinn Energi AS
Vara: Bjørg Brestad,
Valdres Energi AS
Jan Erik Brattbakk,
Ringeriks Kraft AS
Vara: Arne Nybråten, VOKKS
Per Erik Ramstad (nestleder),
Alta Kraftlag A/L
Vara: Oddbjørn Samuelsen,
Repvåg Kraftlag A/L

VALGKOMITEEN FIKK DENNE SAMMENSETNINGEN:
Tormod Stene (leder), Nordmøre Energiverk AS
Erik S. Winther, (nestleder), Gudbrandsdal Energi AS
Pål Rønning, Flesberg Elektrisitetsverk AS
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Tomas Iver Hallem,
Kommunesektorens interesseog arbeidsgiverorganisasjon
VARAMEDLEMMER:
Kristin Lian, Energi Norge
Einar Westre, Energi Norge
Stein Øvstebø, Norsk Industri
Hanne Torkelsen,
Distriktenes energiforening
Harald Evensen,
Handels- og Servicenæringenes
Hovedorganisasjon
Bjørg Ravlo Rydsaa,
Kommunesektorens interesseog arbeidsgiverorganisasjon
Alle medlemmer er oppnevnt
fram til ordinært foretaksmøte
i Statnett SF i 2012.
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Glimt fra årsmøtet med fagdag 2010

Glade gutter i regnet.

Jacob orienterer om kraftkunsten i Trollfjorden.

Idyll fra ledsagerturen til Nyksund.

To tidligere
styremedlemmer
som nå går over
i pensjonistenes
rekker;
Erik S. Winther
og Terje Enes.
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Humorens latterbringende alvor
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Hele Norges store nordnorske humorist Arthur Arntzen holdt en times kåseri
under Defos fagdag på Stokmarknes. Ingen gikk upåvirket fra det innlegget.
I tider lo vi så tårene spratt, i neste øyeblikk var alvorets tårer framme i øyekroken. Her er noen få sitater:
Om elektrikerens reaksjon da Arthur i sin ungdom gjorde et forsøk på å få innpass som elektrikerlærling,
noe som endte med strømsjokk: – Han banntes sammenhengende i 10 minutter uten å gjenta seg selv.
– «Snill» er verdens beste ord. «Vær snill» kan erstatte de ti bud.
– Spør ikke hvordan jeg har det, men hvordan jeg tar det.
– Når jeg møter disse nyslitne 40-åringene, så må jeg spørre; hvor er det blitt av arbeidsgleden?

Et Mark Twain-sitat som passet inn:
– Du kom gråtende til verden mens folk sto rundt deg og smilte. Lev slik at når du forlater denne
verden så gjør du det med et smil, mens folk står rundt deg og gråter.
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