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SAK NR.

SAK
Møtet ble åpnet.
Referat fra forrige møte ble godkjent.

2017-01-01

Sakslisten fra styret
Bente Monica Haaland presenterte saken.

Innspill til
Statnett

Forumet etterlyste saken om IKT risikobilde etter Lysneutvalgets rapport. Saken vil bli behandlet
på styremøtet 30. mars.

2017-01-02

Statnetts effektiviseringsprogram
Knut Hundhammer presenterte saken.

Innspill til
Statnett

Forumet ga tilbakemelding om at Statnett ga et godt og helhetlig bilde av hvordan organisasjonen
jobber med effektivisering. De var fornøyd med detaljeringsnivået og de konkrete eksemplene
som ble presentert. De pekte på nødvendigheten av å etablere forbedringer som en integrert del
av de daglige arbeidsprosessene, og oppfordret Statnett om å ta dette perspektivet inn i den
pågående strategidiskusjonen.
Forumet ga konkret tilbakemelding på KPIene som er definert i 15%-programmet, og trakk fram
at egne systemdriftskostnader ikke er en hensiktsmessig KPI og foreslo at det blir utviklet en mer
egnet KPI til dette formålet. Videre la de vekt på usikkerheten som ligger i teknologiutvikling og
digitalisering, og påpekte behovet for å legge risikovurderinger til grunn for investeringer og reinvesteringer videre framover for å holde kostnadsnivået nede.
Forumet støttet Statnetts arbeid med prosessmodellering, og oppfordret administrasjonen til å
redusere antall prosesser for å få en enklere og mer effektiv gjennomføring.
For å framstå som kostnadseffektive, mener forumet videre at synlige symboler er viktig for
opplevelsen i omgivelsene og for den interne kulturen for kostnadsforbedringer. Dette kan typisk
være løsninger som i kraftbransjen og industrien for øvrig fremstår som unødvendig dyre.

2017-01-03

Strategiprosess 2017: Strategiske muligheter og utfordringer
Bente Monica Haaland presenterte saken.

Innspill til
Statnett

Forumet støtter de tema som er tatt opp, men etterlyste en vurderingen av forholdet mellom
systemamsvar og netteier i Statnett. Det var en enighet i forumet om at hele kraftsystemet står
ovenfor en stor utfordring, og at det er viktig at Statnett tar samfunnsøkonomiske rasjonelle
beslutninger. Det er også viktig at bransjen jobber sammen for å redusere det samlede
investeringsnivået som bransjen står overfor.
Samtidig pekte Forumet på at deler av utviklingen av kraftsystemet har andre drivere, som nye
kundepreferanser og muligheter gjennom ny teknologi. For tre år siden mente kraftbransjen at
prosumer og gridparitet ikke var aktuelt, mens nå er det en høyst reell diskusjon. Samme vil skje
innenfor digitalisering.
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Forumet støttet Statnetts tydelige fokus på de samlede kostnadene for kraftsystemet. Dette får
en betydelig virkning for alminnelig forbruk, samtidig som tariffene bør gi riktige insentiver til
industriutvikling og verdiskaping for norsk kraftproduksjon.
Forumet støttet Statnetts arbeid i Norden og EU, og etterlyste samtidig en tydeligere beskrivelse
av hva Statnett ønsker med det nordiske samarbeidet.
Det er viktig at Statnett har fokus grensesnittet TSO/DSO og at det legges til rette for klare roller
og godt samarbeid, også jf diskusjonen om å optimere de samlede investeringene i nettet.

2017-01-04

Status rapportering: Europa vinterpakke
Bente Hagem presenterte saken.

Innspill til
Statnett

Forumet og kraftbransjen deler vurderingen om at det er mye i vinterpakken som vil bidra til et
mer velfungerende kraftmarked. For Forumet er spørsmålet om bruk av flaskehalsinntekter et
særlig viktig spørsmål, og mente at TSOene legger for mye vekt på å begrense rollen til de
foreslåtte regionale operasjonssentrene (ROC). Energi Norge påpekte også at det kan være
positivt med et klart skille mellom systemansvarlig (monopol) og tilbyder av systemtjenester, slik
noen av EU-kommisjonens forslag legger opp til. Videre var det også kommentarer om ulike
modeller for deltagelse i kapasitetsmarkeder, og det ble spurt om hva som gjøres for å følge opp
ITC.
I forhold til kapasitetsmarkedsdiskusjonen så mente forumet at det skal være en høy terskel for
bruk av kapasitetsmarkeder og at det må knyttes opp mot klart definerte krav til
forsyningssikkerhet.

2016-04-05

Orientering om driften
Tom Tellefsen presenterte saken.
Norsk olje og gass ga positiv tilbakemelding på driftssituasjonen i vinter, i perioder med høy
gasseksport og dårlig vær. Sentralnettet har hatt stabil drift også under uværet Urd.

Innspill til
Statnett
2017-01-06

Eventuelt
Kundeundersøkelsen
Erik Skjelbred presenterte saken.
Forumet ga tilbakemelding om at de er tilfredse med samarbeidet og dialogen med Statnett,
samt prosessene rundt NUP og KVU. Her er involvering, åpenhet og kommunikasjon viktig for å
skape aksept for de beslutninger som blir tatt. Det har vært noen situasjoner der Statnett ikke
lykkes med dette og som skaper misnøye blant kundene. Et eksempel er manglende involvering
og dialog i prosessen rundt investeringsbeslutning Balsfjord-Skaidi.
Blant forumets medlemmer ble det bla pekt på at for industrien har håndteringen av
omleggingen av prisområder (bla på Vestlandet) vært oppfattet negativt, og at bekymringen om
innmatingstariffer for kraftprodusentene inngår i et bilde der kraftprisene er svekket,
skattebyrden øker og nye vannmiljømål begrenser produksjonsevnen.
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Forumet pekte på at Statnett har en utfordring med manglende kostnadseffektivitet. Her bør
Statnett kommunisere tydeligere det arbeidet som gjøres og være bevisste på synlige
løsningsvalg.

Forslag til ny sikkerhetslov - Statnetts høringssvar
Øivind Rue presenterte saken.
Forumet mener at hele bransjen er enig i Statnetts høringssvar, og at en samlet tilbakemelding
er positivt. Kraftbransjen har jobbet med sikkerhet på et høyt nivå lenge, og mener at det er
hensiktsmessig for bransjen å ha en myndighet å forholde seg til innenfor sikkerhet.

Neste møte:
Forumet ønsker å se på muligheten til å arrangere neste møte på Vestlandet samt å finne en ny
møtedato for dette møte. Gabriella skal koordinere med Frode Leversund og Morten Røsæg.
Forumet viste til tidligere presenterte årshjul for saker, og kom i den forbindelse med ønske om
ytterligere to saker til junimøte: Tariffmodell (orienteringssak) og risikobasert vedlikehold.
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