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Beredskapsfokus og tilsynstrykk
Foto: bjarne langseth

Med bakgrunn i et generelt økende fokus på beredskap og et voksende og ressurskrevende tilsynstrykk
fra NVE og DSB, har FSN valgt å opprette et eget
beredskapsutvalg.
Jan-Erik Brattbakk
fra Ringeriks-Kraft
(bildet) er leder i
det nyopprettede
beredskapsutvalget.
I tillegg er også
Andres Sætre fra
Tinn Energi med
i utvalget. Begge
disse to sitter også
i FSNs styre.
Ønsker flere
deltagere
Utvalget er ikke
komplett enda,
og daglig leder Knut Lockert har gått ut og invitert
medlemmene til å komme med innspill på ytterligere
deltagere. Han har så langt fått inn noen forslag på
medlemmer, men tar gjerne imot flere.
– Er du selv opptatt av beredskapsspørsmål eller
har du en i din organisasjon som kan være med i FSNs
utvalg så gi beskjed. Vi tror det kan bli både nyttig og
spennende, er Knut Lockerts oppfordring.
Tilsynskø
Allerede i april 2008 tok NettOpp opp problemstillingen
med det vi kalte «tilsynskø hos nettselskapene». Det var
den gangen Jan-Erik Brattbakk som frontet saken med
spørsmålet:
– Er det nødvendig med tredobbelt tilsyn?
Avdelingsdirektør Marit Lundteigen Fossdal svarte da
med å avsløre at NVE og DSB akkurat hadde etablert et
tilsynsforum som skal identifisere felles prioriteringer
«der man bevisst og målrettet kan utvikle en samordnet
plan med bruk av direktoratets ulike virkemidler for å
fremme felles resultatmål», slik hun uttalte det.
Ja til tilsyn
I etterkant har NVE og DSB gjennomført et felles prøveForum for Strategisk Nettutvikling FSN
Postboks 1497 Vika
0116 Oslo

tilsyn i Ringeriks-Kraft, og Jan-Erik Brattbakk har i tillegg
deltatt på to møter i det nyopprettede tilsynsforumet. Han
er klar på at bransjen bør være underlagt offentlig tilsyn.
– Dette bidrar til troverdighet overfor kunder og egne
ansatte, og er en forsikring om at virksomheten drives på
forsvarlig måte, sier Brattbakk.
Han mener det er positivt at NVE/DSB ser behovet for
koordinering av tilsynene.
– Dette er det behov for. Men samordningen bør føre til
effektivisering og til målretting mot vesentligheter.
Økende behov?
Jan-Erik Brattbakk peker på at omfanget av offentlig
tilsyn rettet mot nettselskapene synes å øke betydelig,
selv om selskapenes virksomhet over tid i hovedsak har
vært uendret.
– Behovet for økt tilsynsaktivitet er ikke klart kommunisert,
begrunnet og forankret i bransjen, mener han. – Økt
aktivitet synes å være trigget av nye/reviderte forskrifter
og enkelthendelser med offentlig oppmerksomhet.
Brattbakk påpeker også at den samlede ressursbruk
i NVE/DSB og hos selskapene avveid mot de funn man
erfaringsmessig kan forvente å finne i løpet av et tilsyn,
bør vurderes fortløpende.
Når det gjelder beredskapsutvalgets prioriterte oppgaver, vil dette bli sett nærmere på etter at utvalget
er konstituert. Men utvalget vil åpenbart ikke mangle
oppgaver og NVE har allerede invitert til et samarbeid i
forbindelse med en revisjon av beredskapsveilederen.
Nytt fra STYRET
Medieutvalget legges ned
Styret i FSN har vedtatt å legge ned medieutvalget.
Slik styret ser det har medieutvalget hatt mange
sentrale oppgaver fram til i dag. Blant annet problemstillinger rundt internettsidene, opprettelsen av nyhetsbladet NettOpp og ikke minst hatt en betydelig
og viktig rolle i FSNs strategidiskusjoner. I forbindelse med at FSN nå har en heltidsansatt daglig
leder, er flere av oppgavene ivaretatt i den daglige
driften. Dessuten er strategidiskusjonen nå en viktig
del av styrets utfordringer. På den bakgrunn legges
medieutvalget ned, sier styret i FSN.

Telefon daglig leder: 91 18 77 13
Epost: knut.lockert@fsn.no
Hjemmeside: www.fsn.no

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

Foto: bjarne langseth

Årsmøtearbeidet i rute
Arbeidet med forberedelse av årsmøtet med fagdag
den 15.–17. juni 2010 er godt i gang. Alt ligger til rette
for at det skal bli et godt faglig og sosialt arrangement i Stokmarknes og i Trollfjorden.
Nylig var FSNs styreleder, daglig leder og redaktør i
Stokmarknes og i Trollfjorden hvor det ble avholdt møter
med arrangørverkene. De aktuelle etablissementer og
utfartssteder ble befart og en del ansvarsområder fordelt.
Trollfjord Kraft er i gang med å skaffe underholdningskrefter, og de vil også være sentral i produksjon av
program og mapper til årsmøtet i samarbeid med FSNadministrasjonen.
Trollfjord har allerede gjort en god jobb med å få
reisebyrået i gang med sine forberedelser både når det
gjelder deltagernes reiser til/fra og med kreative forslag
til utflukter og ledsagertur. Det er forhåndsbestilt et antall
billetter fra reisebyrået til svært gunstige priser.
Når det gjelder foredragsholdere så er kontaktarbeidet

Tariffutjevningen
må bli permanent
FSN vil ha 60 millioner kroner til utjevningstilskudd
også for 2010, og anmoder om at ordningen blir
gjort permanent.
FSN anmoder regjeringen om at bevilgningen til utjevning
av overføringstariffer blir videreført med en bevilgning på 60
millioner kroner i statsbudsjettet for 2010. Det anmodes
også om at ordningen blir gjort permanent. En ordning
som gjerne kan administreres av NVE.
Svært betydningsfullt
Utjevningsbeløpet ble også i 2009 satt til 60 millioner
kroner. I brevet fra FSN til Energi- og miljøkomiteen
betegnes dette som en svært begrenset post i statsbudsjettet, men svært betydningsfullt for de regioner i
utkant-Norge som har de absolutt høyeste nettkostnadene.
«Noenlunde rimelig nivå»
Disse nettkundene har ekstra høye nettkostnader på
grunn av naturgitte forhold, næringsstruktur og bosettingsmønster. Ved en bevilgning på 60 millioner
kroner i 2010 vil nettleien til disse nettkundene bli
redusert til et «noenlunde rimelig nivå», heter det i
brevet fra FSN.
Det pekes det også på at det har vært bred enighet
både i bransjen og i Stortinget om at ordningen er treffsikker og svært enkel å administrere. Departementet har
også konkludert med at hovedprinsippene i ordningen bør
legges til grunn også i framtiden.
Også KS Bedrift har sendt et tilsvarende brev om
tariffutjevning.
NettOpp Nr. 14 - 2009

Hurtigrutens Hus i Stokmarknes blir åstedet for årsmøte
og fagdag 2010.
i rute. Statnett-sjef Auke Lont har allerede sagt at han
kommer, og NVE blir også representert fra høyt nivå.
Invitasjon med program blir sendt ut rett over nyåret.
Mer informasjon om arrangementer kommer i neste
utgave av NettOpp.

AMS-uttalelsen er sendt
En felles høringsuttalelse fra FSN og KS Bedrift
om tilleggshøring til AMS-forskriften er nå sendt
til NVE. Disse organisasjonenes oppfatninger ble
presentert i forrige utgave av NettOpp, men kan
kort sammenfattes med at et system som skal gi
forbrukerne riktig periodiserte regninger må være
det primære.
AMS-forskriften må ikke inkludere for mange
ambisiøse funksjoner som påfører forbrukerne
unødvendige kostnader, mener FSN og KS Bedrift.
Hele høringsuttalelsen kan leses på www.fsn.no
NET
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