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Wadahl heter hotellet der Defos 
årsmøte med fagdag skal gå 
av stabelen sist i mai neste år. 

Hotellet ligger høyt og vakkert til ved 
Gålåvatnet om lag tjue minutters kjøring 
fra Harpefoss i Gudbrandsdalen. Kjøre-
tiden fra Oslo må beregnes til ca fire og 
en halv time. 

Wadahl er et gammelt og ærverdig 
hotell med over 100 års historie og 
tradisjon, men med alle fasiliteter som 
dagens konferansedeltagere krever. 

Ankomst
De fleste vil nok komme til Gålå med 
egen bil, men mange vil også ankomme 
Gardermoen med fly i løpet av ettermid-
dagen mandag den 26. mai. For disse 
vil det bli satt opp egen buss til arran-
gementet vårt. Vertskapet vil sørge for 
mottakelse på flyplassen, lett servering 
og aktiviteter i bussen. Vi kommer 
nærmere tilbake til tidspunkt for buss-
avgang. 

Ved ankomst til Wadahl står en mid-
dagsbuffet klar fra kl 1800 til midnatt. 
I resepsjonen vil også en «helpdesk» 
være betjent og bidra med all nødven-
dig informasjon. 

Faglig innspill
Selv om det er naturlig å nyte både  
natur, god mat og lokal underholdning, 
så er det faglig påfyll som er det sen-
trale på Defos fagdag. 

Hva er Defos hovedfokus akkurat 
på denne tiden? Det vil daglig leder 
Knut Lockert redegjøre for som første 
foredragsholder etter at Gudbrandsdal 
Energi og ordfører har ønsket velkom-
men. Deretter tar vi sikte på å følge opp 

det faglige med et tema som Defos 
medlemmer alltid er opptatt av: hvilken 
struktur er mest hensiktsmessig for 
nettselskapene? Kanskje sparebankene 
i Norge har noe å lære oss om distrikts-
vennlig struktur? I hvert fall vil konsern-
sjef i Sparebank 1-gruppen, Kirsten 
Idebøen holde et foredrag for oss om 
«samarbeid for økt konkurransestyrke». 

Mer rent faglig vil vi også få fra poli-
tisk hold og fra NVE-sjefen og Statnett-
sjefen, slik tradisjonen tilsier. 

Men når vi nå er i et så spennende 
distrikt i Innlands-Norge, så skal vi også 
få høre litt om regionale utfordringer fra 
den kjent forfatteren Ingar Sletten  
Kolloen fra Kvam. Men vi skal også få 
delta i det lokale kulturliv. Det kan du 
lese mer om på neste side. 
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Er du som Peer Gynt, en verdensborger av gemytt? Eller bare opptatt av gode fjellopplevelser 
kombinert med faglig påfyll fra høyeste nivå? Uansett, det er i Peer Gynts rike på Gålå du må 
være 26. til 28. mai 2014. 

Til alle verdensborgere av gemytt!

Bli med til Peer Gynts forunderlige verden.

FOTO: BÅRD GUNDERSEN

Vi skal bo midt i naturen med alle bekvemmeligheter som et hotell kan by på. 
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Energien i Gudbrandsdalen
Gudbrandsdal Energi AS er Defos 
lokale arrangør for årsmøtet med 
fagdag i Peer Gynts rike, Gålå. 
De er lokalisert på Vinstra og har 
nærkontakt med Peer Gynt og 
lokalsamfunnet ellers. 

Selskapet er blant annet en landsdek-
kende kraftleverandør og er en av de 
10 største strømselskapene i Norge. De 
forestår ellers nettvirksomheten innen 
eget forsyningsområde i Gudbrands-
dalen på strekningen fra Lillehammer til 
Otta. De disponerer konsesjonskraft og 
har produksjonsanlegg på Ringebu og 
på Tretten. Eierne er kommunene Nord-
Fron, Sør-Fron, Ringebu og Øyer. 

Gudbrandsdal Energi skal være 
åpne, inkluderende, tydelige og langsik-
tige. Alt tyder på at Defo-arrangementet 
i 2014 er i de beste lokale hender. 

Fra pilegrim til låvefest
Fellesutflukten denne gangen blir en pilegrims- 
vandring til ettertanke som ender opp i fjøsgangen 
på Rudi Gard. Der overtar selveste Peer Gynt, og vi 
går utenom Bøygen og rett inn i en storartet låve 
med høyverdig mat. Det blir låvely. 

Det er Peer Gynt AS som står for kulturen og Nina og 
Øystein Rudi er vertskap på den flotte gjestegården Rudi 
Gard. Det blir både god mat og kunstneriske opplevelser 
av høy kvalitet – alt inspirert av dramaet Peer Gynt. 
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På denne låven skal også Defos gjester ha det låvely. 

FOTO: GUDBRANDSDAL ENERGI. 

Gudbrandsdal Energi ønsker velkommen til Defos årsmøte med fagdag 2014. 

Ledsagerne skal første dagen på tur til Skåbu- 
tunet for å lage egen lunsj sammen med den 
kjente kokken Arne Brimi. 

Skåbutunet er en samling eldre hus som ligger ca. 
¾-times kjøring fra Wadahl. Arne Brimi driver matstedet 
Vianvang i Vågå, men er mest kjent fra tv-programmet 
«Gutta på tur» og for sine mange populære kokebøker. 
Han er opptatt av koblingen mellom mat, natur og helse 
– og kanskje får ledsagerne en grundig innføring i bruk 
av «sjalottlauk». 
Andre dagen skal ledsagerne på tur til Ringebu. Der får 
de oppleve det særegne «Annis pølsemakeri» og ellers 
rusle rundt i Ringebus idylliske sentrum. 

Lag mat med Brimi´n!
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En bankmodell for lokalsamfunnet
Nærhet til kundene, lokal forankring og samfunnsansvar. Det var grunn-
tanken bak sparebankenes organisering for å danne større og mer slag-
kraftige enheter. Samarbeid mellom selvstendige enheter ble løsningen. 

Bakgrunnen for strukturendrin-
gene var kommunesammenslå-
ingene og at de måtte danne 

større og mer slagkraftige enheter. 
Samtidig måtte de ta hensyn til spa-
rebankenes ideologi: nærhet til kunde 
og marked gjennom en desentralisert 
beslutningsprosess. 

Konkurransedyktig
Sammenslutninger var ikke noe mål 
i seg selv, men det var viktig at ban-
kene hadde tilstrekkelige ressurser til å 
betjene sine kunder og dekke behovet 
for tjenester i de lokalsamfunnet der de 
har sin virksomhet. Men de måtte være 
i stand til å tilpasse seg de behov som 
følger av endringer i samfunnet. 

De selvstendige lokalbankene innen-
for sine grupper, slik som Sparebank 1 
og Eika, er store innen personmarkedet 
og blant små og mellomstore bedrifts-

kunder. De er også meget konkurran-
sedyktige og effektive for næringslivet i 
distriktene. Stordriftsfordeler er opp-
nådd gjennom innkjøp, it/teknologi, 
regnskap, personforvaltning, opplæring, 
markedsføring/produktutvikling og eien-
domsforvaltning. 

Eksempelet Eika
Eika Alliansen, tidligere Terra, er et  
eksempel på en slik bankstruktur.  
De er eid av 79 sparebanker og OBOS, 
og lokalbankene har et landsdekkende 
filialnettverk med 200 kontorer. I tillegg 
kommer eiendomsmeglingsvirksom-
heten med omkring 70 kontorer. 
Kundemassen er over én million. Eika 
Gruppen er finanskonsernet i allian-
sen, hvor det utvikles kompetanse, 
tjenester, produkter og løsninger som 
komme alliansebankene og dets kunde 
til gode. 
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I et moderne lokalsamfunn er både banktjenester 
og strøm livsnødvendige funksjoner. 

Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, varsler at de vil 
gjennomføre tilsyn med nettselskap og andre aktører som 
håndterer informasjonen som skal sendes via de kommende 
automatiske strømmålerne, skriver Teknisk Ukeblad.

Velkommen skal de være, men de vil havne 
langt bak i en allerede kilometerlang tilsynskø. 

Velkommen i køen

REDAKTØRENS sak Fra baktanker til banktanker

Redaktør Bjarne Langseth

Det skal finnes folk med baktanker om sine roller i en framtidig strukturend-
ring i kraftbransjen. Baktanker er sjelden godt egnet til å se framover med. 
Banktanker, derimot, er framtidstanker som både er tenkt og utført med hell. 
Så hvorfor ikke prøve med bank som forbilde – istedenfor ris bak speilet? 

Lokale sparebanker er som lokale 
energiselskap. De er hjørne-
steinsbedrifter i lokalsamfunnet 

og leverer livsviktige funksjoner for 
at et moderne samfunn skal kunne 
fungere. 

I Menon-publikasjon nr 21/2013 om 
lokale sparebankers betydning for 
norsk næringsliv er det konkludert med 
at lokale sparebanker er små i nasjonal 
målestokk, men de er viktige for bedrifter 
i distriktene. Rapporten konkluderer 
også med at tilstedeværelsen av lokale 
sparebanker i en kommune bidrar til 
bedre kapitaltilgang, og at de gjør det 
like bra som andre med hensyn til vekst 
og lønnsomhet. Dette er også i tråd 
med økonomisk teori, hevdes det.  

Selvstendighet
Bankene i Eika Alliansen har full selv-
stendighet med eget navn, merkevare 
og profil. Den lokale kompetansen og 
den selvstendige profilen er viktige kon-
kurransefortrinn for alliansens samlede 
markedskraft. 

Eika Alliansens mål er at bankene 
skal beholde og styrke sin lokale be-
tydning og derigjennom styrke sine 
lokalsamfunn. 

Lokale sparebanker vil typisk ha bedre 
informasjon om sine lokalsamfunn  
og ha en tettere interaksjon med det 
lokale næringslivet. Bedre informa-
sjon vil kunne gjøre det lettere for de 
lokale sparebankene å velge riktige 
utlån og gi dem bedre forutsetninger 
for å følge opp låntakerne. 

Hvorfor skal ikke den samme 
økonomiske teorien også kunne 
gjelde for nettselskaper. La oss se 
litt nærmere på det. 


