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Defo hadde nylig et møte med 
konserndirektør Bank i Eika 
Gruppen, Tom Høiberg. Bak-

grunnen for møtet var nettopp det at 
Defos medlemmer er i samme situasjon 
som sparebankene var i på slutten av 
1990-tallet. Slik Eika Gruppen framstår i 
dag kan være et eksempel til etterfølgelse. 

Fellesfunksjoner
Konsernstrukturen i Eika Gruppen viser 
at de kan tilby svært mange tjenester 
til de enkelte banker. Produkt og marked 
innbefatter blant annet forsikring, kapital-
forvaltning og eiendomsmegling. 
It/infrastruktur er felles, likedan HR, 

administrasjon, strategi, økonomi, 
fi nans og juridisk. Innenfor virksomhets-
området Bank er det viktigste å skape 
kostnadseffektive løsninger innenfor 
områder der den enkelte bank selv er 
for liten. De sikrer næringspolitisk gjen-
nomslagskraft for lokalbankene, utvikler 
kompetanse på kjernefunksjoner, driver 
felles kompetansesentra på spesielle 
fagfunksjoner, og utfører tjenester på 
andre områder som ikke er bankens 
kjernefunksjon. 

De som har tatt ut alle synergier 
på Eika-samarbeidet i løpet av de 
siste 10–15 årene, har dobbelt så høyt 
overskudd som de som la seg bakpå 
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De små sparebankene i Norge var ikke store nok til å være 
med når de store gutta etablerte seg i Sparebank 1-gruppen. 
De startet derfor sitt eget samarbeid, og har suksess som 
Eika-gruppen. Bakgrunnen er ikke ulik den situasjonen Defos 
medlemmer nå befi nner seg i. 

De små ble store og ikke ville være med i fullt samarbeid. 
Synergiene av sentrale kostnader og 
prosjekter oppstår ute i bankene. 

Betydning for næringslivet
I en undersøkelse som er foretatt om de 
små bankenes betydning, blir det slått 
fast at disse bankene er avgjørende for 
småbedriftene i distriktene. Tilstede-
værelse av sparebanker bidrar til bedre 
kapitaltilgang, øker sannsynligheten 
lån, og bedriftene gjør det om lag like 
bra som andre med hensyn til vekst og 
lønnsomhet. 

Lokalbankene har med sin nærhet til 
kundene, et informasjonsfortrinn som 
de greier å utnytte i sin kredittvurde-
ringsprosess. 

Eika Gruppen har de siste tre årene 
hatt Norges mest fornøyde bedrifts-
kunder.

På offensiven
– De gode erfaringene med denne 
bankstrukturen er årsaken til at Defo nå 
er på offensiven for å diskutere tilsva-
rende løsninger blant våre medlemmer, 
sier daglig leder Knut Lockert i Defo til 
NettOpp.
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Med hilsen Eilif Amundsen, styreleder

God jul og et riktig godt og 
arbeidsomt nytt år ønskes 
alle Defo-medlemmer og 

samarbeidspartnere. 
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Defo observerte
Defo var med som observa-
tør under Øvelse Østlandet, 
som ble avholdt i begynnel-
sen av desember. 

Dette var en nasjonal spilløvelse 
der kraftforsyningen hadde en 
sentral rolle. Øvelsen baserte 
seg på et scenario der en 500 
års-storm slo til mot størstedelen 
av Østlandet. Defo høstet mye 
erfaring som skal videreformidles 
til våre medlemmer.

Kontakt og kunnskap
Med større ressurser har 
Defo prioritert kontakt med 
sine medlemmer. Det har 
gitt både Defo og medlems-
bedriftene nyttig kunnskap

I løpet av høsten har Defos adminis-
trasjon prioritert en utstrakt reisevirk-
somhet for å besøke medlemsbedrifter 

landet rundt. Det er først og fremst 
Defos nytilsatte rådgiver, Arvid Bekjorden, 
som har foretatt disse reisene, og han 
er godt fornøyd med resultatene. 

Til sammen 15 medlemsverk, og 
potensielle medlemmer, er besøkt så 
langt. På nyåret er det gjort avtaler med 
enda ti medlemsverk.  

Førstehåndskunnskap
– Min erfaring er at medlemsverkene 
har satt stor pris på besøk og at vi 
har kunnet bidra med nyttige innspill, 
sier rådgiver Arvid Bekjorden i Defo 
til NettOpp. – Det er også svært viktig 
for oss å få denne nærkontakten med 
medlemmene slik at vi lærer dem bedre 
å kjenne. En slik førstehåndskunnskap 

om medlemsbedriftene gjør at vi er 
bedre i stand til å bidra til å løse proble-
mer som dukker opp. 

Varierte temaer
I tillegg til å få informasjon om de enk-
elte verkene, har mange temaer vært 

berørt under disse møtene. Reiten-
utvalget og forslag til nytt EU-direktiv, 
avregningsforskriften, minimumsavkast-
ning, inntektsrammer og Elhuben, er 
noen av de mest sentrale temaer som 
er berørt. Ellers så har temaene vært 
tilpasset de enkelte verkenes behov. 

Fibersatsing og muligheter
Strategi og muligheter for 
energiselskapenes fi bersatsing 
er tema for Defo og KS Bedrift 
Energis fagdag 22. januar. Meld 
deg på for å få innsyn i dagens 
rammer og modeller, og fram-
tidens muligheter. 

Fagdagen avholdes i KS Agenda 
Møtesenter i Kommunenes Hus i Vika, 
og starter med kaffe og registrering fra 
0930 den 22. januar. 

Rammer og muligheter
Første del av fagdagen skal handle om 
dagens rammer og muligheter. Etter 
en velkomsthilsen fra Morten Braarud 
som er leder av Defo og KS Bedrift 
Energis felles AMS/Bredbåndsutvalg, 
vil en representant fra NVE snakke om 
hva som er nettselskapenes rammer for 
bredbåndsutbygging.  

Etter en pause går vi over på mulighet-
ene, med foredrag fra Roar Eckermann 
fra OpenNet og Odd Levy Harjo fra 
Alta/Ishavslink. 

Strategier
Etter lunsj får vi høre noen eksempler 
på hvordan framtiden ser ut for de som 
har investert. Det er Andres Sætre fra 
Tinn Energi, Morten Braarud fra Fiber-
selskapet og daglig leder Olaf-Steffen 
Pedersen fra ATB Nett. 

De store trendene  blir presentert 
med blikk fra utsiden ved Harald Wium 
Lie fra Nexia. Konsulent Kjell Hansteen 
fra Post- og teletilsynet vil snakke om 
ny tilskuddsordning for bredbåndsut-
bygging – hva er rammene for ordnin-
gen og hvilke kriterier må oppfylles? 

Siste foredrag handler om samarbeid 
og næringsmuligheter fra Fiberfore-
ningens Bjørn Rønning. Helt til slutt vil 
arrangørene foreta en oppsummering. 

Pris og påmelding
Meld deg på så raskt som mulig til 
heidi.korpberget@ks.no så er du sikret 
plass på denne viktige fagdagen om 
fi bersatsingens strategier og muligheter. 
Deltageravgiften er kr 1 000,-.

Rådgiver Arvid Bekjorden har god erfaring med mange medlemsbesøk i høst. 
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Innspill og møte om Elhuben

Defo og KS Bedrift Energis 
medlemmer er opptatt av å 
delta konstruktivt og offensivt i 

arbeidet med Elhuben. Det er sendt to 
brev til NVE med en rekke spørsmål og 
problemstillinger som organisasjonene 
mener det bør bringes klarhet i. Det er 
spørsmål som selskapene trenger svar 
på i forbindelse med anskaffelse av nye 
AMS-systemer. NVE har ikke svart på 
brevene enda. 

Rask reaksjon 
Den 2. desember sendte de to orga-
nisasjonene et brev til Statnett med 
innspill til det pågående arbeidet med 
Elhuben. Her ble det listet opp seks 
punkter som innspill, og det siste var 
ønske om et møte med Statnett. 

Allerede fi re dager senere ble møtet 
avholdt hos Statnett, og daglig leder 
Knut Lockert i Defo oppsummerer med 
å konstatere at det var et godt møte 
hvor Statnett var relativt enig i de inn-
spillene de hadde fått. 

– Våre meninger var i stor grad over-
ensstemmende med det Statnett mener 
om oppstarten av Elhuben, sier Knut 
Lockert til NettOpp. 

Må begrenses
I brevet ble det presisert at organisa-
sjonene var opptatt av at innholdet i 
Elhuben begrenses til det mest nødven-
dige. «Vi er bekymret for at prosjektet 
i motsatt fall vokser seg for stort og 

Innholdet i Elhuben begrenses til det mest nødvendige, mener Defo og KS Bedrift Energi. 

Hub er det engelske ordet for nav, og brukes innen 
luftfarten om sentrale lufthavner som brukes til å 
konsentrere og fordele rutetrafi kken.  

Grunnen til at energibransjen ikke bruker betegnel-
sen Elnavet, er at vi da kunne få rykte på oss som 
«navere». Vi vil heller være høytfl yvende. 

Er ikke «navere»

Defo og KS Bedrift Energis 
innspill om Elhuben er i over-
ensstemmelse med Statnetts 
oppfatning. Det kom fram 
under et nyttig møte nylig, 
etter innspill per brev. 

for dyrt, og at vi kan stå foran et nytt 
stort dataprosjekt i offentlig regi som 
blir vanskelig å gjennomføre», heter det 
blant annet i brevet. 

Det som bør legges i Elhuben i første 
omgang er kun det som kan kalles en 
kommunikasjons-Elhub. Dette er viktig 
for å komme i mål innenfor forsvarlig 
økonomiske rammer og gjeldende tids-
frister. Disse kjernefunksjonalitetene inne-
bærer i hovedsak måleverdidatabase, 
balanseoppgjør og leverandørskifter. 
Når disse funksjonene er på plass og 
fungerer, får man gjøre en nøye vurde-
ring av videre framdrift for prosjektet. 
Her vil også spørsmålet om samfakture-
ring bli vurdert. 

Fordyrende
Det må ikke åpnes for tredjeparts-
adgang. Nettselskapene må spares 
for denne kostnaden, som vil være 
fordyrende og unødvendig. Dersom 
det skal lages en kommersiell handels-
plass i Elhuben, så må de kommersielle 
aktørene selv gjøre det som en del av 

konkurransen i markedet. 
Nettariffer og beregninger av penge-
strømmen er også fordyrende å legge 
til Elhuben. Det er også unødvendig da 
dette fi nnes i aktørenes KIS-systemer. 
Nettselskapene må også etter Elhuben 
ha sine KIS-systemer. 

Rekkefølge og mål
I brevet blir det også påpekt at rekkeføl-
gen for arbeidet med Elhuben er viktig. 
Det regulatoriske må på plass så raskt 
som mulig. Dette burde vært gjort før 
arbeidet startet. 

Det må også utarbeides klare og de-
fi nerte mål for hva Elhuben skal gjøre. 
Her må bransjen med sin kunnskap 
være helt sentral. «Det må utarbeides 
både strategiske, operasjonelle og 
fi nansielle klare målsetninger for Elhub-
en», heter det blant annet i brevet fra 
Defo og KS Bedrift Energi til Statnett. 

Brevet avsluttes med et ønske om 
et møte med bakgrunn i disse innspill 
og problemstillinger – og det ble raskt 
arrangert. 


