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SAK NR.

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

2017-03-01

Sakslisten fra styret
Øivind Kristian Rue presenterte saken.

Innspill til
Statnett

MDF ønsker å få mer innsikt i SI Digitalisering.

2017-03-02

Balanseringssamarbeid i Norden
Øivind Kristian Rue presenterte saken.

Innspill til
Statnett

Forumet er positive til balanseringskonseptet, men har noen refleksjoner rundt rammene.
Statnett og Svenska kraftnät mener at en modell som baserer seg på frivillig samarbeid ikke
fungerer, og forumet lurer da på hvorfor skepsisen til et mer forpliktende samarbeid er så stor
(ref diskusjon om ROC). Videre at denne gangen sitter Svenska kraftnät og Statnett med
muligheter for å bestemme løsningen, men neste gang kan det være en annen TSO. Det er viktig
med en ryddig prosess og en tydelig beslutningsstruktur. Et godt nordisk samarbeid er sentralt i
utviklingen av kraftsystemet, og forumet ønsker et bredere og mer forpliktende nordisk
samarbeid fremover.
Det nye konseptet byr på en kommunikasjonsutfordring, og man må være tydelig på å beregne
og kommunisere de faktiske besparelsene med det nye konseptet. Det er viktig at man er åpen
mot alle aktører og informerer godt.
Forumet stilte spørsmål om antallet prisområder vil bli påvirket av det nye
balanseringskonseptet MACE. Statnett bekreftet at det kun er det institusjonelle som vil endres.

2017-02-03

Fastsettelse av tariffen for transmisjonsnettet for 2018 og status for arbeidet med utvikling av
tariffmodellen.
Erik Skjelbred presenterte saken.

Innspill til
Statnett

Forumet kommenterte i hovedsak utvikling av ny tariffmodell, og spurte om premissene og
mente at det er viktig å få med de samfunnsøkonomiske momentene i drøftingen av utvikling av
tariffmodellen. Videre påpekte forumet at det er essensielt å skille på prinsippene / utformingen
av modellen og tariffnivået.
Viktigheten av en gjennomarbeidet kommunikasjonsstrategi ble poengtert da det vil bli en massiv
prisvekst i forbrukerleddet.
Hva gjelder tariff 2018, så hadde Norsk Industri spillt inn et spørsmål om hva som lå bak økningen
i handelsinntekter for kabler, som ikke var gjengitt i saken til MDF. Norsk Industri stilte også
spørsmål om muligheten til å tariffere en kabel som blir satt i drift i slutten på året. Statnett svarte
at de følger NVEs forskrift for å aktivere og tariffere ny kabel.
Forumet ønsker å følge opp utviklingen av tariffmodellen til våren før prinsippene er til
behandling i styret.
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2017-03-04

HMS: K4 Sluttrapport
Håkon Borgen presenterte saken.

Innspill til
Statnett

Forumet mener at hele kraftbransjen har en jobb å gjøre i forhold til metode og kultur. I tillegg til
positive utslag på HMS-indikatorer vil en kulturendring også føre til bedre kvalitet og
kostnadseffektivitet. Samarbeid er nøkkelen for å få på plass riktige standarder og en forandring.
Forumet støtter arbeidet med en forenkling og tydeliggjøring av HMS-målene som Statnett
jobber med. Norsk Olje og Gass påpekte at dette er en reise som man aldri blir ferdig med.
Bransjen (olje og gass) er flinke på HMS, men har fortsatt mye å lære. Norsk Olje og Gass foreslo
en felles workshop neste år med temaet HMS.
Gitt Statnetts virksomhet var det en refleksjon i forumet at antallet skader grunnet arbeid på
ledning med spenning var relativt høyt.

2017-03-05

Eierstrategi Nordpool
Øivind Kristian Rue presenterte saken.

Innspill til
Statnett

Forumet delte vurderingene om at utviklingen av regelverket for børsene ikke ble optimalt, og at
hensynet til konkurranse mellom børsene generelt har fått for stor plass i regelverksutviklingen.
Forumet la likevel til grunn at dette er regelverket som vil gjelde fremover (mao liten forventning
om endringer). Det er uansett viktig at det legges til rette for effektive markeder i den nye
strukturen.
Forumet stilte seg spørrende til hvorvidt TSOene må være eier til børsene. I tillegg lurte forumet
på om Statnett har vurdert å skille ut MCO rollen og legge dette til en felles nordisk enhet, dvs.
gå enda lenger i skillet.
Videre stilte forumet spørsmål til hva konkurranse vil bety for de store forbrukene. Statnett
forklarte at hensikten er at det skal bli billigere på aktørsiden.

2017-03-05

Orientering om Statnett
NUP høringssvar

Innspill til
Statnett

Håkon Borge presenterte saken
Forumet er positive til at det er laget en oversikt over kommentarene og hvordan Statnett har
besvart dem. Oversikten legges ved NUP rapporten. Det skaper transparens og er et viktig
grunnlag for videre dialog. I tillegg poengterte forumet at det er viktig å koble NUP med de
nordiske planene.
I diskusjonen om det samlede investeringsnivået fremover etterspurte forumet en
tydeliggjøring av hvor stor den faktiske kostnadsreduksjonen i samlede investeringer fremover
er, dvs. ikke inkludere reduksjoner grunnet allerede iverksatte investeringer. I tillegg mener
forumet at det er for lite fokus på overskuddsområder i NUP - spesielt på Vestlandet.

Innspill til
Statnett

SMUP høringssvar
Øivind Kristian Rue presenterte saken
På samme måte som for NUP prosessen, er forumet positive til åpenheten i SMUP prosessen.
Forumet mener at det er en utfordring at dokumentet er så krevende og vanskelig tilgjengelig.
Det er en risiko for at aktørene ikke klarer å forstå innholdet og konsekvensene av planen. I
tillegg er det en utfordring at det har kommet få kommentarer fra forbrukersiden.
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Forumet lurte også på grenseflatene TSO/DSO og Statnett /Norden. Tydelige grenseflater er
viktige for å minimere overregulering.

Status forsyning Haugaland
Håkon Borgen presenterte saken
Innspill til
Statnett

Hydro understreket at måten å organisere prosessen på gjennom en avtale og koordinerte
investeringsbeslutninger, er ryddig og støtter opp under kostnadseffektivitetsmålet hos
Statnett. I forhold til ekstern kommunikasjon er det viktig at man er tydelig på at en beslutning
ikke er tatt.
Forumet mener også at det nye "systemet" med to runder i KVU er hensiktsmessig.

Samhandling om systemet
Innspill til
Statnett

Øivind Kristian Rue presenterte saken
Forumet var positive til et felles arbeid for tydeligere rolleavklaring, og så positivt på signaler fra
Statnett om å legge et større ansvar på DSOer. Forumet stilte spørsmål om samhandlingen kun
inkluderte drift eller også investerings-beslutninger. Statnett forklarte at det omfatter både og,
men at første steg er å komme seg videre i rolleavklaringen. Det er viktig at vi får på plass
samhandling og felles systemer slik at lokale, regionale og nasjonale aktører får tydelige
ansvarsrammer, og at kommunikasjonen flyter på tvers av nivåene.
Orientering om driften
Øivind Kristian Rue presenterte saken
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