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Mandat Statnetts markeds- og driftsforum
Bakgrunn
Statnett ønsker god kontakt med våre kunder og brukere på alle nivå. I statsbudsjettet for 2013 ble
Sentralnettbrukernes Råd fjernet. Statnett opprettet i etterkant markeds- og driftsforum. Forumets
hensikt er å dele kunnskap og synspunkter om strategiske og prinsipielle saker som omhandler
Statnetts virksomhet.

Formål, autoritet og virkeområde
Hovedformålet med markeds- og driftsforumet er å gi Statnett innspill og råd i forbindelse med saker
knyttet til drifts- og markedsforhold. Hovedfokus skal være på saker som har betydning for framtidige
beslutninger. I tillegg vil det være orienteringer om virksomheten og behandlede saker.
Det legges vekt på å ta opp saker der Statnett skal treffe prinsipielle og strategiske beslutninger.
Typiske tema er tariffstrategi, systemdrift og markedsutviklingsplaner (SMUP), utvikling i
markedsdesign og handel, nordiske- og europeiske prosesser, samhandling med ENTSO-E, EU,
ACER og nettutvikling på nasjonalt, nordisk og Europeisk nivå. Saker som naturlig diskuteres i andre
fora eller prosesser (eks. fastsettelse av årlig tariff) eller i formaliserte/regulerte prosesser (eks.
nettiltak/NUP) vil normalt ikke bli behandlet i forumet.
Forumet har en rådgivende rolle og vil kunne gi direkte råd til Statnetts administrasjon og styre.
Referatet fra møtene forelegges første styremøte etter hvert avholdte møte. Ulike grupper har rett til å
få sitt synspunkt i referatet, uavhengig av andres syn. Forumets leder og vara møter Statnetts styre to
ganger årlig for å fremføre forumets syn på aktuelle saker. På et av disse møtene inviteres hele
forumet til å delta.

Medlemmer
Drifts- og markedsforumet skal bestå av 10-11 medlemmer. Organisasjonene (Energi Norge, Norsk
Industri, Distriktsenergi, Norsk Olje og Gass og Forbrukerrådet og/eller representant for annen
næringsvirksomhet) foreslår kandidater blant sine medlemsbedrifter og Statnetts administrasjon
innstiller til styret som utnevner. Statnett kan selv også foreslå medlemmer. Medlemmene bør ha sitt
daglige virke i den øverste ledelsen i selskapet eller organisasjonen de representerer.
Medlemmene skal representere et tverrsnitt av Statnetts kunder og administrasjonen vil innstille med
dette som bakgrunn. Både kundegruppe, størrelse, kjønn (minimum 40% kvinner) og geografi er
relevante elementer å ta med i vurderingen. Det etterstrebes en jevnlig utskifting av medlemmer for
over tid sikre kontinuitet.
Statnett står for sekretariatet. Forumet velger en møteleder og vara blant medlemmene som skal lede
møtene. Det innebærer å bistå i utforming av agenda, fasilitere diskusjon i møtene, oppsummere råd
til Statnett som hele forumet kan stille seg bak, samt bistå i utformingen av referatet. Møteleders rolle
er å ivareta kontakten med Statnetts administrasjon og styre som representant for forumet. Møteleder
og vara velges for to år av gangen.

Praktiske forhold
Det avholdes minst fire møter årlig. Møteplan kunngjøres for ett år av gangen. Forumets medlemmer
kan spille inn tema og agenda sendes ut to uker før møtene. Eventuelt saksunderlag sendes ut en uke
før møtene og referat sendes ut senest en uke etter avholdt møte. Saksunderlag og referat vil også
legges ut på www.statnett.no. Deltagelse foregår for medlemmenes egen regning.
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