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FSN og NettOpp ønsker alle medlemmer, 
samarbeidspartnere, abonnenter, lesere 

og andre kontakter en riktig god jul. 

Et godt nytt år ønskes også til alle i  
Distriktenes energiforenings navn.

En identitet vi kan stå for!
Distriktenes energiforening gir medlemmene en 
identitet de kan stå for. Nå må motiverte, modige 
mennesker skape organisasjonen ved påvirkning 
gjennom de rette kanaler i god tradisjonell  
ubyråkratisk FSN-ånd. 

Under det ekstraordinære årsmøtet 9. desember da FSN 
ble til Distriktenes energiforening, holdt konsulent Bjørner 
Christensen et inspirerende foredrag om organisasjo-
nens strategiske valg. Valget om å endre navn og profil 
gir mange muligheter, men Bjørner var klar på at det må 
jobbes videre i FSN-sporet, selv om ingen vet hvor veien 
vil føre oss.

Viderefør formen
– Den bevegelsen som er skapt gjennom FSN må videre-
føres gjennom en ubyråkratisk arbeidsform, ved å mobi-
lisere modige motiverte mennesker og skape samhand-
linger. FSN har forstått at strategi handler om pågående 
samtaler hvor makt og politiske prosesser er sentralt. 

Men Bjørner Christensen var også opptatt av at vi må 
ha kontinuerlig oppmerksomhet på store og små hen-
delser som kan påvirke vår identitet. 

– Nye situasjoner, muligheter og trusler vil vokse fram i 
relasjoner mellom mennesker. Dette må vi være våken for 
og ta tak i når det er naturlig. Organisasjoner blir det de blir 
som en konsekvens av alt man gjør – eller lar være å gjøre.

Defo fra nyttår
Det ekstraordinære årsmøtet vedtok uten innsigelser 
at Forum for Strategisk Nettutvikling skal skifte navn til 
Distriktenes energiforening. Da blir også FSN i dagligtale 

– Distriktenes energiforening gir medlemmene en identitet 
de kan stå for, sier konsulent Bjørner Christensen.

skiftet ut med Defo. Rett på nyåret vil Defo presentere 
sin nye logo og profil, som vil prege både NettOpp, 
hjemmesida og trykksaker framover. 

– Jeg er sikker på at medlemmene vil være med å ut-
nytte denne endringen til en ytterligere push for å styrke 
det samholdet og den kvaliteten på arbeidet vårt som er 
nødvendig for å nå våre felles mål, sier daglig leder Knut 
Lockert til NettOpp. – Dessuten gleder jeg meg til å jobbe 
i en organisasjon med et navn som i seg selv forteller 
hvem vi er med de muligheter dette gir i 2010. 
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DET LUNE JULEHJØRNET

Legenden om julelyset – og sånt
I gamle, gamle, riktig gamle dager – før julelys og annet 
lysende var elektrisk og kom fra for eksempel vannets 
fall til bakken og kullets oppstandelse, da var alt så mye 
annerledes. Da skal det for eksempel ha vært slik en 
gang i Østerrike at en skomaker og en skomakerkone 
satte et lite lys i vinduet som tegn på gjestfrihet for alle 
veifarende som trengte ly. Dette var en type lys som ikke 
var avhengig av konsesjoner, nettregulering, innmatings- 
tariffer og andre krigshissende løsninger. Likevel var det 
krig i landet. 
 Men som et lysende under ble akkurat denne sko-
makeren med sin skomakerfrue, forskånet fra den nød 
og elendighet som kriger og hungersnød gjerne belastet 
andre skomakere og maker med på denne tida – og som 
resten av landsbyens innbyggere var plaget med.  
 – Hvorfor skal de slippe så billig fra det, tenkte alle 
andre enn skomakeren og skomakerkjerringa. 
Egentlig så slapp de jo alle svært billig fra lysbruken. 
Ingen betalte jo så mye som ett øre per kilowattime for 
energikilden, eller for å leie et nett som ikke fantes.  
 Men krig og hungersnød hadde sin pris, og kostet jo 
nesten like mye som en utenlandskabel. Men altså ikke 
for han som lagde sko og som sammen med fru sko-
maker hadde lys i vinduet. 
– Kan det være at de slipper så billig unna elendigheten 

FSNs Beredskapsutvalg vil delta i fire av fem pro-
sjekter som NVE har presentert i forbindelse med 
revisjon av veiledningen til beredskapsforskriften.

Bakgrunnen for dette arbeidet er et dialogmøte 
angående veiledningen til beredskapsforskriften  
som ble avholdt i september i år. På møtet deltok  
representanter for NVE, Statnett, EBL, KS Bedrift  
og FSN. Partene var da interessert i å samarbeide 
om å utvikle en bedre veiledning. NVE presenterte 
fem prosjekter det skal arbeides spesielt med i dette 
arbeidet: 

Prosjekt med utvikling av veiledning for ROS- 
analyse. I dette prosjektet vil det også bli avholde  
en egen workshop i januar.
•	 Prosjekt	med	sikring	av	anlegg.
•	 Prosjekt	med	driftskontrollsystemer	og	samband.
•	 Revisjon	av	veiledningen	som	helhet.
•	 Reparasjonsberedskapsprosjekt.	

De fire medlemmene i FSNs beredskapsutvalg har 
fordelt deltagelse i disse prosjektene slik: 

•	 Veiledning	for	ROS-analyse:	 
Per Harald Ottestad fra Narvik Energinett.

•	 Driftskontroller	og	samband:	
 Jan-Erik Brattbakk fra Ringeriks-Kraft.

•	 Revisjon	av	veiledningen	som	helhet:	
 Andres Sætre fra Tinn Energi.

•	 Reparasjonsberedskapsprosjekt:	
 Lars Luneborg fra Nord-Troms kraftlag. 

Gruppene skal ha sine prosjekter klare for implement-
ering i veiledningen innen 1. juli 2010. Deretter vil 
veiledningen bli sendt ut for gjennomgang og tilbake-
meldinger i KBO og bransjen innen 1. september med 
frist for tilbakemelding 15. oktober. Målet er en omforent 
og ferdig veiledning inne 31. desember 2010. 

Beredskapsutvalget deltar i NVE-prosjekt

Møter Konkurransetilsynet
FSNs (Defos) Omsetningsutvalg møter Konkurransetilsynet 
i Bergen 15. januar. På møtet vil problemstillinger rundt 
omsetning av elektrisk kraft bli diskutert. Bakgrunnen er at 
FSN opplever at medlemmer som er aktive i markedet ser at 
det her er forhold som ikke er tjenelig verken for bransjen 
eller forbrukerne. Utvalget har tidligere hatt møter med NVE 
og Forbrukerombudet om de samme problemstillingene. 

NettOpp i ny drakt fra 2010
Kommunikasjonsnettet NettOpp vil også i 2010 komme  
ut med 20 utgaver. I tråd med profilendringen for utgiver, 
vil også NettOpp fra 1. januar ha gjennomgått en ansikts-
løfting. Vi håper at det vil falle i smak hos våre lesere og 
at vi i 2010 får et enda bedre NettOpp. Ta gjerne kontakt 
med redaktøren med aktuelle innspill som kan gjøre vårt 
kommunikasjonsnett mer tilpasset lesernes behov. 

nettopp fordi de 
har et lys i vin-
duet, tenkte alle 
de i landsbyen 
som ikke var 
skomakergubber 
med skomaker-
gubbinner. 
 Og så fikk 
de den lysende 
ideen at på 
selveste julaften 
skulle de også 
sette et lys i  
vinduet – og se om nøden forsvant. 
 Og det merkelige hendte: De ble ikke belastet for 
anleggsbidrag, nettet ble ikke overbelastet, nettleia gikk 
verken opp eller ned – og det ble fred på jord. 
 Siden den dag har alle mennesker på jorda minst ett 
lys i vinduet på julaften. Det har på sikt gitt menneskene 
mange bekymringer om hvor, hvem og hva som skal  
bygges ut av energikilder, hva lyskilden skal koste, 
hvordan den skal leveres og av hvem, hvordan regulator 
skal oppføre seg, hvor vanskelig det skal være å forstå 
matematikken bak reguleringen – og det ble mye krig  
i verden.
 Hvis du tilfeldigvis skulle oppdage noen moral  
i denne fortellingen, så kontakt redaktøren. 
Fritt etter «Legenden om julelyset». 


