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• Åpen informasjon / Public information

Plan for arrangementer og møter 

– generell informasjon

• Statnett oppdaterer jevnlig (vanligvis kvartalsvis) en plan over arrangementer og møter med 
bransjen i regi av system- og avregningsansvarlig. 

• Siste oppdaterte møteplan finnes på Statnett.no som et dokument på siden Dialog og samarbeid med bransjen

• Som følge av korona-situasjonen har det vært nødvendig å gjøre endringer, og noen 
arrangementer/møter er eller blir ikke gjennomført helt som planlagt. 

• Det vil i regi av oss inntil videre ikke gjennomføres noen arrangementer eller møter med fysisk 
tilstedeværelse. Men vi tilstreber å gjennomføre våre planlagte arrangementer og møter på web. 

• For referansegruppemøter, fagmøte, og høringsmøter har vi god erfaring med dette fra tidligere
• For større arrangementer vil webinar nødvendigvis medføre større endring av opplegget

• Konkrete endringer av planlagte arrangementer og møter på kort sikt:
• Systemansvarliges årsmøte (Systemoperatørforum) planlagt i juni er avlyst. Vi vurderer om det er aktuelt å 

gjennomføres dette på web til høsten. 
• Avregningskonferansen vil kortes ned og gjennomføres på web en av de nevnte datoene
• Planlagt Driftstekninsk møte for Sør-Norge planlagt i mai er avlyst. Vi tar sikte på å gjennomføre dette på web til 

høsten.
• ISB IKT-gruppe er utsatt til 7.5. og blir web-møte
• Dialogforum Fosweb tar vi sikte på å gjennomføre i juni, men da som et web-møte. 

• Vi vil løpende vurdere hva som er hensiktsmessig for de ulike arrangementene/møtene, og vil 
komme tilbake når det er oppdatert informasjon. 

Fremtiden er elektrisk

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/utvikling-av-kraftsystemet/dialog-og-samarbeid-med-bransjen/
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Kundeforum balanseavregning Kundeforum balanseavregning

Kundeforum balanseavregning

Se også nærmere informasjon om arrangementer her:

Oversikt arrangementer i regi av system- og avregningsansvarlig

Dialogforum med bransjen

Driftsteknisk møte

http://www.statnett.no/Global/Arrangementer 2018 - til nettsiden.pdf


• Åpen informasjon / Public information

Oversikt over faste arrangementer og andre 

mer ad-hoc baserte møteplasser - nasjonalt

Fremtiden er elektrisk


