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Saksliste
#
1.

Sak
Etablering av dialogforum
Statnett ønsket velkommen til møte.
Kort presentasjonsrunde av deltakerne.
Godkjenning av dagsorden
Det var ingen kommentarer til foreslått dagsorden.
Bakgrunn og status
Statnett gjennomgikk bakgrunn og status for dialogforumet. Bransjeorganisasjonene var
positive til opprettelsen av dialogforum.
Underlaget, mandat og referat fra møtet legges ut på Statnetts hjemmeside
http://www.statnett.no/Kraftsystemet/Dialog-og-samarbeid-med-bransjen/Dialogforummed-bransjen/
Det er dialog med bransjen på europeisk, nordisk og nasjonalt nivå. Det er behov for
dialog på alle nivå, og engasjement på et område utelukker ikke det andre. Det er
samtidig viktig at dette ses i sammenheng slik at det samlet sett blir effektivt. Utvikling av
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dialogen med bransjen på nordisk nivå vil kunne få konsekvenser for hva som gjøres
nasjonalt.
Mandat for Dialogforum for systemansvaret
Utsendt forslag til mandat fra Statnett ble gjennomgått, og mandatet ble oppdatert med
innspill fra bransjeforeningene. Bl.a.
 Energi Norge er opptatt av hvilke muligheter endringene i kraftsystemet og
regelverket gir.
 Tekstlige justeringer av formål med Dialogforum for å tydeliggjøre.
 Innspill på at forumet skal avklare samarbeidsform og ikke samarbeidsbehov.
Justert mandat ble godkjent i møtet.
Innspill på at oppsummeringen av konklusjonene i dialogforumet bør legges frem for
Markeds- og driftsforum til orientering.

2.

Videreutvikling av samarbeidet
Tidligere foreslåtte forbedringstiltak ble kort presentert. Jf. utsendt underlag.

3.

Status / evaluering og videre utvikling av samarbeidet
Statnett gjennomgikk status og forslag til videre forbedringstiltak. Jf. utsendt underlag.
Mer og bedre informasjon via nettsiden:
 Statnett har lagt ut mer informasjon på nettsiden. Nye faner er opprettet, bl.a. knyttet
til samarbeid med bransjen, arrangementer, høringer og utviklingstiltak. Positiv
respons fra bransjeorganisasjonene.
 Statnetts nettsider skal legges om. Det er nå noe begrenset funksjonalitet og det er
lite ønskelig å gjøre større endringer før ny løsning er på plass.
 Energi Norge ønsker en totaloversikt over Statnetts ulike arrangementer, både som
netteier og systemansvarlig. Dette forenkler oversikten for aktørene.
Systemansvarlig reiste spørsmål om det er hensiktsmessig å blande systemansvaret
og netteierrollen i samme oversikt. Men tar dette med seg for vurdering.
 Det er viktig at det kan abonneres på nyheter fra Statnett.
 Ønske om at nettsidene har en "Siste nytt" side ala NVEs sider.
Arrangementer:
 Systemansvarlig har satt opp oversikt over arrangementer og kjente møter i
referansegrupper i 2018. Dette legges ut på nettsiden.
 Invitasjon til arrangementer sendes via bransjeorganisasjonene, som videreformidler
invitasjonen til egne medlemmer. Påmelding til Statnett kan gjøres via
bransjeorganisasjonene eller direkte til Statnett. Systemansvarlig ønsker å fortsette
denne praksisen, og bransjeforeningene støttet dette.
 Systemansvarlig reiste spørsmålet om hvordan vi kan få økt interesse for deltakelse
fra aktører fra Midt-Norge og nordover, mindre aktører og nettselskaper.
 Det vil gjennomføres et web-møte i juni for å informere om finere tidsoppløsning.
Dette for å få frem informasjon og få dialog med flere aktører.
 Temadag går ut som fast arrangement og erstattes av ad-hoc baserte møter på
spesifikke tema, som meldes inn av systemansvarlig eller bransjeorganisasjonene.
 ISB IKT-gruppe hadde møte i mars. Systemansvarlig savner små aktører og
forbrukssiden. Begynner å bli konkrete mht. implementering av løsninger.
Referansegrupper:
 Det etableres referansegrupper på flere områder. Bransje-organisasjonene ser dette
som positivt.
 Alle grupper skal ha et tydelig mandat med klar beskrivelse av innhold og
ansvarsfordeling. Hver referansegruppe må avklare de praktiske og organisatoriske
elementene innledningsvis i gruppenes arbeid.
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 Viktig at de som deltar i referansegrupper bidrar aktivt inn i gruppene med innspill.












TSO/DSO samarbeidsforum - det jobbes i Statnett med å avklare videre
samarbeidsform.
Nasjonal veileder for funksjonskrav i kraftsystemet er under etablering.
o Systemansvarlig etterlyste tilbakemelding fra Norsk olje og gass og Norsk
Industri vedr. deltakelse i referansegruppen.
Retningslinjer for fos – ingen referansegruppe i første runde på grunn av knappe
tidsfrister
o Referansegruppe vurderes for neste runde. Energi Norge oppfatter at det er
her de store endringene vil komme.
FCR
o FCP-prosjektet har en referansegruppe. Denne har i en periode ikke hatt
noen aktivitet, men dette vil tas opp igjen ifm. at man skal iverksette
implementeringen.
Finere tidsoppløsning og balansering
o Hensiktsmessig med felles referansegruppe for finere tidsoppløsning og
balansering da dette henger svært tett sammen.
o Det er utarbeidet forslag til mandat som er sendt ut til deltakerne i
referansegruppen.
o Energi Norge er opptatt av hvordan handel skal foregå og hvordan
verdiskapningen ivaretas.
o Viktig at bransjeorganisasjonene melder inn sine behov i referansegruppen.
Flytbasert
o Det finnes allerede en nordisk referansegruppe. Men også etter hvert aktuelt
med en nasjonal referansegruppe når parallellkjøringene kommer i gang.
o Energi Norge er opptatt av parallellkjøringer og MIT (Market Integration
Tool). Data formatene er tidskritisk. Aktørene må få tilgang til data. Når vil de
få det?
Energi Norge påpekte at det er sammenhenger mellom TSO/DSO arbeidet, revisjon
av FIKS og implementering av kodene, som ikke kommer veldig tydelig frem. Det er
uklart for Energi Norge hvordan disse sammenhengene håndteres.

Implementeringsplan
 Statnett tar sikte på å få frem en implementeringsplan med 1-2 års tidshorisont til
ISB-møte i oktober. I første omgang fokus på IKT-utvikling. Dette fikk positiv respons
fra bransjen.
 Innspill om å vurdere også innhold ut over IKT.
Tilgjengelig for dialog
 Energi Norge reiste spørsmål om hvordan systemansvarlig ser for seg at
tilgjengelighet for dialog skal ivaretas.
 Bransjen ytret ønske om kontaktpersoner på ulike områder hos systemansvarlig.
Statnett arbeider med å få dette frem og ønsker å legge ut informasjon på nettsiden.
Dette må imidlertid vurderes opp mot personvernforordningen.
 Regionmøter til Energi Norge og DistriktsEnergi kan være egnede møteplasser.
4.

5.
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Plan for dialog og samarbeid i 2018, forslag for avklaring
Systemansvarlig viste en detaljert oversikt over plan for arrangementer og møter i 2018.
Dette ble oppfattet som nyttig fra organisasjonenes side.
Oversikten ut på nettet og oppdateres med jevne mellomrom.
Om noe savnes send epost til Ingrid.
Videre oppfølging og neste møte
Neste møte bør være i november /desember for å planlegge for 2019.
Det kan være nyttig med litt flere møter i oppstartsfasen.
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Statnett vil sannsynligvis ta kontakt på høsten om et eventuelt møte for å få innspill til
nye nettsider.

6.

Eventuelt
Det var ingen eventuelle saker.
Tilbakemelding på møtet:
 Energi Norge: Positivt. Men forventet større interesse fra Statnett om hva
bransjeorganisasjonenes synspunkter er. Statnett minnet om at vi siden i fjor
høst gjentatte ganger har bedt bransjen om innspill på forslag til forbedringstiltak.
Dette både i møter og ved oppfordring til å gi innspill på e-mail.
 Norsk olje og gass: Dialogmøtet var bra, men har vel neppe bedret samarbeidet i
seg selv.
 Norsk Industri: Etter noe erfaring vil vi i neste møte ha bedre grunnlag for en
vurdering av effekten av dialogforumet og de tiltakene som er planlagt.

Aksjonspunkter
#
1.

2.
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Aksjon
Oppfølging av omforente tiltak for 2018, inkl
referansegrupper og implementeringsplan. Iht. utsendt
underlag til møtet.

Hvem

Når

Statnett SF
Bransjen

2018

Innkalling til møte i Dialogforum i november/desember

Statnett

Innen 15.11.
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