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Nytt medlem i Defo:

– Ønsker et klart og tydelig talerør

D

– Det er menneskene bak som
utgjør forskjellen,
sier adm. direktør
Ragnhild Skarstad
i Stange Energi AS.
Hun har også klare
forventninger til at
menneskene bak
Defo skal utgjøre
en forskjell.

et er et klart inntrykk i Stange
Energi at Defo blir hørt, og de
ser derfor fram til å bli bedre
kjent med organisasjonen og de andre
medlemmene i Distriktenes energiforening, Defo.

pris på at Stange Energi tar steget inn i
Defo og at de også ønsker å bidra i det
viktige utvalgsarbeidet.
– Vi skal gjøre det vi kan for å levere
i henhold til forventningene, sier Knut
Lockert.

Medlem i utvalg

50 ansatte

Defos ferskeste medlem har ingen
forestillinger om å være passivt
medlem. Allerede ved innmeldelsen
gjorde de det klart at de ønsket innpass i ett av Defos mange fagutvalg,
et ønske som ble godt mottatt og innfridd. Daglig leder i Stange Energi
Marked, Stein Inge Alstad, er nå
medlem i Defo og KS Bedrift Energis
felles kraftomsetningsutvalg.

Stange Energi AS i Hedmark er organisert som konsern, har totalt 50 ansatte,
og er 100 prosent eid av Stange
kommune.
Stange Energi Nett har om lag
10 400 nettkunder og ansvar for bygging, drift og vedlikehold av fordelingsnettet i Stange kommune. Selskapet
bygger også ut fiber som leies ut til
Eidsiva Bredbånd.
Stange Energi Marked ivaretar
kundeservice for alle selskapene i konsernet. De omsatte i 2012 om lag 170
GWh, og selger også luft til luft-varmepumpe til privat- og bedriftsmarkedet i
Hedmark.
Morselskapet Stange Energi AS
leverer administrative tjenester til
selskapene i konsernet, og de har også
en eierandel på fem prosent i Nedre
Vinstra Kraftverk med en produksjon
på 63 GWh i 2012.

Forventninger
Ragnhild Skarstad har klare forventinger om at Defo fortsetter det gode
arbeidet med å synliggjøre de mindre
selskapenes utfordringer. Hun er glad
for at de allerede har fått innpass i et
utvalg, og hun ser fram til å utveksle
erfaringer og kompetanse. – Det er viktig at Defo sørger for at utvalgsarbeidet
fungerer på en god måte, mener hun.
Daglig leder Knut Lockert setter stor

Distriktenes energiforening Defo
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo
www.defo.no

Hotblast
Stange Energi har også et eget entreprenørselskap som heter Stange Energi
AUS. Her er det grunn til å trekke fram
at selskapet har høy kompetanse på avbruddsfritt vedlikehold, AUS. Selskapet
har utviklet en spesiell metode kalt
Hotblast for rengjøring av spenningssatte anlegg.

Daglig leder: Knut Lockert
Telefon: 91 18 77 13
Epost: knut.lockert@defo.no

God sommer!
NettOpp og Distriktenes energiforening,
Defo ønsker alle lesere og medlemmer
en riktig god sommer. Sørg for å lade
opp batteriene! Det blir behov for ekstra
energi når høstens oppgaver skal løses.

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

Foto: Stange Energi AS

– Det er strategisk viktig for
Stange Energi AS at vi har
et klart og tydelig talerør,
sier adm. direktør Ragnhild
Skarstad til NettOpp. Hun
legger til at dette handler
om selskapets framtid.
– Vi vil være i et felleskap
som ivaretar våre interesser.

Muligheter på topp
D

eltagerne fikk se Finnmark fra sin
aller beste side i sol og varme.
En natur full av sjøfugl, en vind
som sto stille og en sol som aldri gikk
ned. Mye var idyll, men det var ikke
vanskelig å forestille seg hvor vanskelig
det kan være vinterstid å holde strømforsyningen ved like til en så spredt og
værutsatt befolkning. Men det var nordområdenes muligheter som ble mest
vektlagt – og de er mange.

Byggere
John Masvik fra Finnmark Kraft AS
vil satse på byggerne mer enn på
museumsvokterne og sette sammen
brikkene nett, vindkraft, vannkraft, olje
og gass slik at det skapes verdier i
Finnmark. Johan Petter Barlindhaug fra
North Energy ser et nordnorsk framtidsbilde der Barentshavet er Norges viktigste petroleumsregion, der Finnmark

Styret fortsetter
Det ble ingen endringer blant
styremedlemmene etter årets
årsmøte, men et par utskiftinger
av varamedlemmer.
Defos styre med vara er slik fra 2013:
Eilif Amundsen, styreleder
Vara: Wiggo Knutsen
Per Erik Ramstad, nestleder
Vara: Oddbjørn Samuelsen

Håpefull
Thorvald Stoltenberg, som har levd en
stund, har erfart at «langt borte» ikke
eksisterer lenger, og at dette har gitt
oss ekstra utfordringer som bare kan

Det er i hvert fall ikke tvil om kompetansen til Defos nye æresmedlem.
Ingen kan matche Arne Nybråten når
det gjelder nettregulering.

Bjørg Brestad, styremedlem
Vara: Bente Hole
Anders Rønning, styremedlem
Vara: Olav Forberg
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løses med samarbeid. Barentssamarbeidet, som han tok initiativet til,
er i ferd med å bli en modell for internasjonalt samarbeid ellers i Europa.
Mulighetene er mange for Finnmark,
for nordområdene og for energibransjen. Men truslene er også der, så
kanskje vi skal se på framtiden slik
Thorvald Stoltenberg ser det: – Jeg er
ikke optimist, jeg er ikke pessimist
– jeg er håpefull.

Defo har styrket sin posisjon gjennom økt medlemstall. Men også kravene til
organisasjonens arbeid er
blitt større. Nå har årsmøtet
styrket Defos muligheter til å
møte disse kravene.

Arne Nybråten fra VOKKS er med sine
kunnskaper om nettreguleringens irrganger en svært viktig mann for Defos
medlemmer, for NVE som lytter til hans
råd, og for utviklingen av et best mulig
nettregime i Norge. For dette arbeidet
ble han på Defos årsmøte med fagdag
utnevnt til Defos tredje æresmedlem
– og det på selveste Nordkapp-platået.

Jan-Erik Brattbakk, styremedlem
Vara: Arne Nybråten

Thorvald Stoltenberg, som har levd en stund,
har erfart at «langt borte» ikke eksisterer lenger,
og at dette har gitt oss ekstra utfordringer som
bare kan løses med samarbeid.

Defo er styrket

Kompetent æresmedlem

Foto: Bjarne Langseth

Alf Vee Midtun, styremedlem
Vara: Pål Rønning

er brohode til ressursene i Barentshavet
og hvor nordnorsk styrke og attraktivitet
vektlegges.
Statnetts konsernsjef Auke Lont skal
til Skaidi med nytt nett så fort det lar
seg gjøre, han venter på Lofotringen,
investerer stort mellom Varangerbotn
og Skogfoss, og han vil intensivere
samarbeidet om utviklingen av NordNorge. Men både Auke Lont og nordområdenes framtid er avhengig av flere
ting. En forbruksutvikling, som ikke er
slik vi trodde for noen år siden – og
oppegående folk med kompetanse i
lokalmiljøene. For alt kan ikke styres
fra Oslo, det blir for langt borte.

Foto: Bjarne Langseth

Defos årsmøte med fagdag i Honningsvåg og Nordkapp ble
en samling om muligheter på toppen av Norge. Gode aktuelle
foredrag ga inspirasjon, og nordområdene kom i fokus både
gjennom ord og opplevelser.

Ved å vedta en økt budsjettramme
for 2013 har årsmøtet lagt et godt
grunnlag for at Defo skal kunne
følge opp de forventningene som
nå stilles fra medlemmer og myndigheter. Rammebetingelser og den
pågående strukturdebatten understreker betydningen av å ha et
tydelig talerør for de små og mellomstore energiverkene.
Defo kan nå styrke kompetansen,
øke fokuset mot utvalgene og redusere sårbarheten i administrasjonen.

Side 2

Medlemmenes fulle støtte
Defos medlemmer støtter fullt opp om organisasjonens
arbeid for energiselskapenes betydning som drivkraft i
lokalsamfunnet. Også struktur og regulering er viktige
arbeidsområder.

Svært viktig
Medlemmene ble bedt om å gradere sin
mening om en del påstander om Defo
som medlemsorganisasjon på en skala
fra 1 til 6, der 1 er helt uenig og 6 er helt
enig. «Defo er en svært viktig medlemsorganisasjon» scoret 5,55. Omregnet i
prosent vil det si at 94,1 prosent svarte
6 eller 5 på denne påstanden. Påstanden
om at «alt i alt har jeg et svært godt

inntrykk av Defo», endte opp tilsvarende
med vel 92 prosent på 5 eller 6.
At Defo er en svært synlig medlemsorganisasjon fikk 4,67, og at Defo foretar de riktige prioriteringer fikk 4,98 i
gjennomsnittscore.

Drivkraft
Undersøkelsen omfatter også spørsmål
om viktigheten av det arbeidet Defo gjør
i forhold til en del utvalgte arbeidsområder. «Defos fokus på energiselskapets
betydning som drivkraft i lokalsamfunnet» er påstanden som får høyest score
med 5, 73 av maks 6. Her er det 80,4
prosent som svarer «svært viktig» og
verdi 6. «Defos arbeid med spørsmålet
om framtidig struktur blant nettselskaper» og «Defos arbeid med den økonomiske reguleringen av nettselskapene»
rangeres også meget høyt på viktighet.

Flagget til topps
for Defos arbeid.

Medlemsbladet NettOpp har fått gode
tilbakemeldinger hvor 83,7 prosent gir
6 og 5 på påstanden om at de er svært
fornøyd med NettOpp.

Følges opp
– Denne tilbakemeldingen fra medlemmene er svært viktig for vårt arbeid
framover, sier daglig leder Knut Lockert.
–Vi skal følge opp medlemmenes
klare tilbakemeldinger, og i arbeidet
legge vekt på det som er best for våre
medlemsbedrifter. Vi ser at vi er på rett
kurs med å ha fokus på energiselskapenes betydning som drivkraft i lokalsamfunnet.

Foto: Gudbrandsdal Energi AS

Velkommen til Peer Gynts rike
I perioden 2. til 4. juni 2014 vil Defos
årsmøte med fagdag gå av stabelen
i Peer Gynts rike, nærmere bestemt
på Wadahl Høgfjellshotell i Gålå med
omliggende herligheter.
Den lokale arrangøren er Gudbrandsdal
Energi AS, og adm. direktør Bjarne
Slapgard lover spennende og opplevelsesrike dager både faglig og kulturelt.

moen, men mange vil nok også komme
i bil. På kvelden blir det middag med
introduksjon av opplegget.
Tirsdag den 3. vil det som vanlig bli
fagdag fram til lunsj. Ledsagerne blir
invitert til Skåbutunet til lunsj med Arne
Brimi. Ettermiddagens utflukt blir besøk
på Per Gynt Gaarden og fottur langs
pilegrimsleden med stikkord: Hva er
det å være seg selv i grunnen?

Til fjells

Til gards

Onsdag den 4. fortsetter fagdagen og
Defos årsmøte på hotellet. Ledsagerne
drar på tur til Ringebu sentrum med
besøk og lunsj på Anni´s pølsemakeri.

Mandag den 2. juni ankommer deltagerne til Wadahl Høgfjellshotell i Gålå,
nesten 1 000 meter over havet. Det vil
bli satt opp busstransport fra Garder-

Tirsdagskvelden vil forsamlingen ankomme Rudi Gard og stifte bekjentskap
med Peer Gynt – Verdensborger av gemytt. Deretter blir det festmiddag på låven.

Hold av dagene 2.–4. juni neste år.
Det blir et minneverdig arrangement,
helt i Defos ånd.

passo

Gudbrandsdal Energi AS er lokal arrangør
for Defos årsmøte med fagdag 2014.

pp

Peer Gynt om NVE:
Hvor utgangspunktet er galest,
blir resultatet originalest.
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Foto: Bjarne Langseth.

E

n helt fersk medlemsundersøkelse konkluderer med at
Defo er en svært viktig og synlig
medlemsorganisasjon som foretar de
riktige prioriteringene. Questback, som
har foretatt undersøkelsen for Defo, sier
at de knapt har sett en så høy tilfredshet i noen medlemsundersøkelse de har
foretatt. Svarprosenten er også meget
høy i forhold til normalen.
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