3. årgang

ISSN 1890-4165

Nr. 18 nov. 2009

Forslag om navneskifte
Styret i FSN innkaller til ekstraordinært årsmøte den 9. desember 2009. Sak: Navneskifte. Styret foreslår
at FSN fra 1. januar endrer navn til Distriktenes energiforening. Navneendringen foreslås gjeldende fra
og med 1. januar 2010.
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Distriktenes mann
«Levandes lokalsamfunn»
har vært Eilif Amundsens
valgspråk siden han stilte
seg i spissen for distriktsopprøret om sentralnettets
utstrekning i desember
2001. Nå er han «levandes»
opptatt av at organisasjonen
skal skifte navn for å tilpasse seg en ny tid.

Forum for Strategisk
Nettutvikling har vokst
og tidene har endret seg, men fortsatt er Eilif like opptatt
av at organisasjonen skal være «levandes» opptatt av
energiforhold i distriktene.
– Når styret nå går inn for å endre navn til Distriktenes
energiforening, så er det en konsekvens både av at
organisasjonen har endret seg og at omgivelsene har
endret seg, sier Eilif. – I tillegg er det lettere å forklare
Distriktenes energiforening enn Forum for Strategisk
Nettutvikling for de som ikke kjenner oss fra før.
– Det er lenge siden vi var en opprørsorganisasjon
som arbeidet for å løse en sak om strategisk nettutvikling.
Nå er vi en bransjeorganisasjon som blir hørt og lyttet til
i alle sammenhenger som er aktuelle for en medlemsorganisasjon innenfor denne bransjen. Vi er også noe
mer enn et forum, vi er en forening for distriktsenergiverkene i Norge.
Hjem til Defo
Og slik bør det være. Eilif er sikker på at medlemmene i
FSN vil føle seg godt hjemme i Distriktenes energiforening
– Defo. For FSN har jo egentlig alltid arbeidet for å forene
distriktenes kamp for å kunne utnytte den kompetanse,
de ressurser og muligheter som ligger i distriktene.
– Jeg tror også at mange ikke-medlemsverk i
distriktene nå kan nikke fornøyd og føle at de kan
Forum for Strategisk Nettutvikling FSN
Postboks 1497 Vika
0116 Oslo

komme «hjem» til distriktenes egen energiforening.
En forening som ivaretar distriktsenergiverkenes og
ikke minst distriktenes interesser.

Like uredd
Eilif er ikke redd for at navneendringen skal endre på
FSNs kampprofil.
– Vi har alltid vært en organisasjon som har kjempet
for medlemmenes interesser med klare ord og handlinger.
Vi vil fortsette med å kalle en spade for en spade og
spissformulere oss der det er nødvendig – men ingen
har kunnet arrestere oss på faglige spørsmål, og det
skal de heller ikke gjøre i framtida, sier styreleder Eilif
Amundsen, som ser fram til en ny tid og nye muligheter
med nytt navn.

Program for ekstraordinært
årsmøte 9. desember
Kl. 10.00 Styremøte
Kl. 12.00 Lunsj
Kl. 13.00 Ekstraordinært årsmøte.
		
Sak: Endring av navn fra Forum
		
for Strategisk Nettutvikling, FSN,
		
til Distriktenes energiforening, Defo.
		
Innledning om strategi og veivalg
		
v/konsulent Bjørner Christensen.
Kl. 14.30	Kaffepause
Kl. 14.45 Utfordringer ved dagens nettregulering.
–16.00 Foredrag v/ Arne Nybråten og
		
Johannes Kristoffersen fra
		
Nettreguleringsutvalget.
Påmelding innen 1. desember til:
Daglig leder Knut Lockert
Tlf. 91 18 77 13
Mail: knut.lockert@fsn.no

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
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Åtte år som FSN
Forum for Strategisk Nettutvikling, FSN, ble unnfanget
i misnøyens navn og stiftet den 12. 12. 2001. Bakgrunnen var konflikten om sentralnettets utstrekning
og kostnadsfordelingen i sentralnettet som utløste en
splittelse mellom utkantene og de sentrale strøk i Norge.
Det ble satt inn betydelige ressurser fra distriktene for å
hindre at store regioner i utkantnorge ble fratatt sentralnettstilknytningen, og flere selskap meldte seg ut av SFO
(Statnettkundenes Fellesorganisasjon). NVE hadde etter
sterkt press fra «bransjen» representert ved SFO vedtatt
en betydelig innskrenking av sentralnettet med spesielt
store økonomiske konsekvenser i nord. I 1998 besluttet
OED en reversering av NVEs vedtak og en utstrekning
av sentralnettet som var omtrent uendret fra det opprinnelige, men kampen om kostnadsfordelingen i sentralnettet fortsatte i andre former. Først og fremst gjennom
strid om tariffering og tariffstruktur.
Måtte organisere seg
Utkantverkene hadde i stor grad vunnet fram med
argumentene om sentralnettets utstrekning, men etter
2000 klarte produsentene å oppnå betydelige fordeler
på bekostning av nettselskapene og forbrukerne gjennom
nordisk tariffharmonisering.
Det ble klart for flere av «de utmeldte» at en uorganisert
gruppe av nettselskap i utkantnorge ville ha små muligheter til å få gjennomslag for sine synspunkter og interesser både hos myndighetene og hos store sentrale
aktører og organisasjoner. Den 12. 12. 2001 møtte
23 «utmeldte» på Sandtorgholmen Hotell i Harstad
kommune og stiftet FSN. De var alle enige om at det nå
altfor lenge hadde pågått en utarming av utkantnorge.

På Sandtorgholmen Hotell ble FSN sfiftet den 12. 12. 2001.
Nesten tredoblet
Fra de 23 som var med å starte FSN har organisasjonen
nå vokst til 63 medlemsbedrifter. Det skyldes ikke minst
fusjonen med IDE-gruppen (Informasjonstjenesten for
Distrikts-Energiverkene). Allerede mot slutten av 2002
ble det inngått en samarbeidsavtale med IDE-gruppen,
og våren 2003 skjedde fusjonen mellom de to organisasjonene. Fra januar 2003 har FSN også hatt en formell
samarbeidsavtale med KS Bedrift.
Medlemstilgangen har vært god og oppgavene vokste.
I 2008 vedtok derfor styret å ansette daglig leder, og i
august samme år tiltrådte Knut Lockert som FSNs første
daglige leder på heltid. Med dette gikk FSN inn i en ny fase.
Nå legges det til rette for enda en ny tidsregning når
det ekstraordinære årsmøtet den 9. desember skal
behandle spørsmålet om navneendring.

Utfordringer med Statsråden
FSN var sammen med flere organisasjoner invitert
til et møte med Statsråden, der vi ble utfordret til å
diskutere de viktigste energipolititiske utfordringene
framover. I FSN valgte vi å fokusere på noen enkeltsaker som vi opplever er svært viktige for våre medlemmer, deriblant muligheten til å ta anleggsbidrag i
forbindelse med ny produksjon.
Vi ble oppfordret til å fortsette å spille inn viktige
saker, med forslag til løsninger framover i en tid der
det skal landes mange viktige beslutninger i vår
sektor. En utfordring FSN definitivt vil følge opp.
Av andre saker vi fokuserte på var blant annet
regjeringens forslag til en landstariff, kompetanseforskriften og et reguleringsregime som også ved
mindre justeringer gir store og urimelige utslag for
enkelte selskaper.
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