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Trolsk årsmøte i 2010
Det blir trolske og minneverdige dager i Vesterålen når
FSN skal avholde sitt årsmøte den 16. og 17. juni 2010.
Forberedelsene til neste års årsmøte med fagdag er godt
i gang. Hotell- og konferansefasilitetene er booket og
aktivitetene er under planlegging. Arrangementet vil gå av
stabelen på Hurtigrutens Hus i Stokmarknes, og det blir i
hvert fall tur til fantastiske Trollfjorden.
Arrangørverkene Andøy Energi, Ballangen Energi,
Evenes Kraftforsyning, Hålogaland Kraft og Trollfjord Kraft
skal medio august ha planleggingsmøte med ledelsen i
FSN. Da skal kommunen befares for å se hva vertskapet
har å by på.
I et senere nummer vil Nettopp komme sterkt tilbake
med reportasje om de opplevelsene og tilbudene du
kan ta del i på FSN-årsmøtet i 2010. Sett av datoene
16. og 17. juni.

Det blir garantert tur til fantastiske Trollfjorden.

Base for dagene blir Hurtigrutens Hus, Vesterålen
Hotel & Kongressenter på Stokmarknes,

Stokmarknes vil ønske deg velkommen som årsmøtedeltager 16. og 17. juni 2010.
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Store utfordringer
for omsetningutvalget

Festival for
teknologi

På det første møtet i FSNs nyopprettede omsetningsutvalg
ble det synliggjort en rekke utfordringer som det må arbeides
videre med.

Teknologifestivalen i Nord-Norge (TINN)
blir arrangert i Narvik 14. og 15. oktober
med gjennomgangstema: energiteknologi,
klimateknologi i Nord og FoU-kompetanse.

Det er først og fremst store utfordringer med kundens fokus på
Konkurransetilsynets liste. Det er en bransjemessig utfordring
at listen ikke fungerer tilfredsstillende. Det går på bransjens
omdømme, og listen funger slik at kundene i sum blir villedet,
mener FSNs omsetningsutvalg.
Det er for lett å unngå å komme på listen dersom man ønsker
dette. Det er nok å ikke selge strøm til en kommune, da er man
ikke landsdekkende og man står ikke på listen. Om man selger
strøm utenfor kommunen bør dette være nok for å stå på listen?
Hva da med konsesjonskraften?
Ved nye målepunkt skal man sende ut opplysninger til kundene
om valg av leverandører. Kunne man stilt noen krav her?
Utvalget mener at vi også må passe oss for at produktene blir
så «vanskelige» at de ikke kommer på listen. Selger man til alle må
man ha transparente forhold – gjennomsiktighet. Det må kunne
stilles krav til en omsetter at det fremgår hvor man selger produktene.

Teknologifestivalen er en nasjonal arena
for teknologi og utvikling i Nordområdene.
Festivalen fokuserer på temaer som knytter
teknologi, samfunnsutvikling og kunnskap
sammen. Festivalen vil derfor være en naturlig
arena for diskusjoner, oppdateringer og
kunnskapsdeling innenfor aktuelle fagområder.
Som deltager gis du muligheten til å
treffe kollegaer, ledende fageksperter og
næringslivsrepresentanter som har satt
teknologi på agendaen. Arrangementet
foregår på Høskolen i Narvik.
TINN-konferansen i 2009 har tema «energiteknologi i kaldt klima» og blir innledet av
Hanne Kari Fossum fra NRK og Knut Jørgen
Røed Ødegård fra UIO. Fagseminarene vil
bli presentert av toppledere fra næringsliv
og professorer fra nasjonale FoU-miljøer.

Mangler virkemidler
Myndighetsorganene mangler virkemidler for å få tatt de useriøse
aktørene. Dette bedrer seg noe med nye utvidede fullmakter for
Forbrukerombudet. Et eksempel er NorgesEnergis kampanje
på TV som er ulovlig, men den blir ikke stoppet likevel. De får
en reaksjon i ettertid som ikke står i forhold til vinningen ved å
opptre uredelig. Dette er ikke holdbart, mener utvalget.
Et annet spørsmål som ble stilt er: Skal man unngå forskuddsbetaling? Hva gjør man i de andre nordiske land? Vi får
etter hvert ett felles nordisk marked og da bør også regelverket
her samkjøres. Utvalget menet at man langt på vei bør unngå
forskuddsbetaling.
Til slutt ble det reist spørsmål om ikke utvalget skulle jobbe
for en form for bransjenorm, på lik linje med det du finner for
eksempel i form av pressens vær varsom plakat.

For påmelding og nærmere informasjon:
www@teknologifestival.no
post@teknologifestival.no
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Erik S. Winter fra
Gudbrandsdal
Energi er leder av
FSNs nyoppnevnte
omsetningsutvalg.

teris
kal
atteri
brudd
karak gjennom r, ingen b oe som s
K
O
n
B
e
k
ikke
logis
krets
tekno lektriske slås på og sten.no)
e
po
ingen r som må ilde: swada
e
K
(
p
.
p
kna
men
iører
s sam
ingen
e
l
lv
b
e
o
s
k
t
det a
lig.
nder bok – utro
e
h
l
e
ev
el
Og lik lese en h
å
r
e
klar

Foto: Bjarne Langseth

NettOpp Nr. 12 - 2009

Side 2

