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Saksliste 
 

# Sak 

1.  Innledning 
Statnett ønsket velkommen til møte.  
Mandatet for Dialogforum ble kort oppsummert.  
 
Godkjenning av dagsorden 
Det var ingen kommentarer til foreslått agenda for møtet. 
 
Underlaget til møtet finnes her: Møter og arrangementer/Dialogforum med bransjen - 
møte 12.12.18 - agenda og underlag til møtet. 
 

2.  Referatet fra forrige møte  
Referatet fra forrige møte ble godkjent uten kommentarer.  
Referatene sendes til møtedeltakerne for innspill med to ukers frist, før de legges ut på 
Statnetts hjemmeside.  
 

3.  Erfaringer med dialog og samarbeid i 2018 
Statnett gikk gjennom hvilke tiltak som er gjennomført siden forrige møte 16.5.18 for å 
forbedre informasjon og samarbeid, jf. utsendt underlag til møtet. Statnett formidlet at 
tiltak iht. omforent plan fra forrige møte i Dialogforum er gjennomført.  
 
Bransjeorganisasjonene ga tilbakemelding om at de opplever at det har vært en positiv 
utvikling både når det gjelder informasjon og samarbeidet med Statnett som 

https://www.statnett.no/contentassets/1555caa96dd74a23afb1e3b4a5b33a25/dialogforum-12.12.18---agenda-og-underlag-til-motet.pdf
https://www.statnett.no/contentassets/1555caa96dd74a23afb1e3b4a5b33a25/dialogforum-12.12.18---agenda-og-underlag-til-motet.pdf
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systemansvarlig. De deler Statnetts oppfatning om at planlagte tiltak i 2018 er 
gjennomført. 
 
Vedrørende informasjon til bransjen 
Statnett formidlet at mer og bedre informasjon er lagt ut på www.statnett.no. Herunder 
bl.a. oversikter over fora og konkret møteplan, høringer og kontaktpersoner hos Statnett 
som systemansvarlig. På nettsiden finnes også informasjon om planer og spesifikke tiltak 
og referansegrupper. Statnett har nylig lansert en ny nettside som skal være lettere å 
finne frem i. 
 
Bransjeorganisasjonene synes at informasjonen rundt EU forordningene er blitt bedre, 
mer strukturert og oversiktlig. Det er blitt lettere å orientere seg for bransjen.  
 
Statnett oppfordrer bransjen til å gi innspill på Statnetts nye hjemmeside og ta kontakt 
om det er informasjon som savnes eller er vanskelig å finne. 

 
Vedrørende referansegrupper og samarbeidsfora: 
Statnett mener å ha etablert hensiktsmessige møteplasser, referansegrupper og andre 
samarbeidsfora. Behovet vurderes løpende.  
 
Statnett har hatt gode erfaringer med referansegruppene og samarbeidsfora. Det er 
viktig med god informasjon fra Statnett, og like viktig at bransjen formidler konsekvenser 
for dem av aktuelle tiltak. Det er viktig med en god dialog rundt muligheter og 
utfordringer, og en felles og helhetlig forståelse av konsekvensene. Statnett påpekte 
viktigheten av at bransjen er aktive med å gi innspill.  
 
Bransjeorganisasjonene var omforent om at erfaringene med referansegruppene er 
gode. De påpekte viktigheten av en god og åpen dialog. TSO-DSO samarbeidsforum er 
også kommet inn i et godt spor, bl.a. gjennom at det videre arbeidet er blitt mer 
handlingsorientert og konkret.   
 
Det var enighet om at det ikke er behov for referansegruppe på retningslinjearbeidet for 
fos. Ad-hoc møter og høringsmøter er bedre egnet for å ivareta både aktørenes og 
Statnetts behov. 
 
DistriksEnergi ser gjerne at Statnett er tydeligere på at det er "samarbeidsprosjekter", 
f.eks. for TSO-DSO samarbeidsforum. Det er viktig at man går inn i samarbeidet med en 
felles målsetting om å oppnå gode løsninger.  

 
DistriktsEnergi vil aktivt engasjere seg i digitaliseringsarbeidet. På grunn av knappe 
ressurser vil de i andre utviklingstiltak/prosjekter i større grad måtte lene seg på Statnett 
og Energi Norge.  
 
Vedrørende høringer 
Det er lagt ut en oversikt over høringer ifm. Network Codes på Statnetts hjemmeside. 
Det er løpende lagt ut informasjon om aktuelle høringer og det er i 2018 avholdt flere 
høringsmøter.  
 
Bransjen og Statnett var omforent om at erfaringene med høringsmøtene har vært gode. 
 
Vedrørende Statnetts tilgjengelighet for aktører: 
DistriktsEnergi påpekte viktigheten av at Statnett er tilgjengelighet for dialog med 
aktørene når det gjelder ulike saker. Felles fora er ikke alltid tilstrekkelig, da ulike saker 
kan treffe aktører ulikt. Dette oppfattes ikke som et problem p.t. Noen ganger kan det 
dog ta lang tid å få tilbakemelding på en henvendelse.   
 
Bransjen formidlet at det kan være en utfordring å vite hvem man skal henvende seg til i 
Statnett. Statnett som systemansvarlig har forsøkt å forbedre dette ved å legge ut en 

http://www.statnett.no/
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oversikt over kontaktpersoner for ansvarsområder og utviklingstiltak under 
systemansvaret på www.Statnett.no. Aktørene kan også gjerne kontakte Statnetts 
kundeansvarlige i de ulike områdene, som vil videreformidle til rette vedkommende. 

  
Implementeringsplan 
Statnett har utarbeidet et forslag til en IKT-implementeringsplan for kommende 1-2 år, 
som ble presentert i møtet. Dette er en enkel oversikt over tidspunkter for start 
implementering, test og idriftsettelse av IT-endringer. Det er usikkerhet knyttet til 
datoene, som må betraktes som indikasjoner. Økende usikkerhet frem i tid. Planen vil 
være dynamisk og oppdateres ca. hvert halvår ifm ISB-møtene. Planen legges ut på 
www.statnett.no. 
 
Statnett ønsker tilbakemelding på om denne oversikten er nyttig for bransjen, og om det 
eventuelt er annen informasjon som bør tas med. IKT konsekvenser for aktørene er grovt 
anslått av Statnett som stor/middels/liten. Statnett er avhengig av at aktørene bidrar i 
vurderingen av konsekvensene. 

 
Bransjeorganisasjonene ga følgende innspill til planen: 

 Planen vurderes som nyttig for bransjen. 

 IKT-konsekvenser for aktørene bør endres til ja/nei, i stedet for Statnetts vurdering 
av stor/middels/liten. Konsekvensene kan variere mellom aktørene. 

 Vurderer å legge inn kontaktpersoner for de ulike tiltakene.  
o Statnett viste til at det er lagt ut en egen oversikt over kontaktpersoner for 

utviklingstiltakene, og at det er bedre å henvise til denne. 

 Ønsker at planen legges ut på www.statnett.no snarest, og ikke avvente innspill fra 
bransjen. 

 
Statnett ønsker å utvide ISB-gruppen med representant(er) fra industri og mindre 
aktør(er), og ber om tilbakemelding fra bransjeorganisasjonene på aktuelle deltakere. 

 
Kommentarer fra bransjeorganisasjonene til Statnetts øvrige virksomhet: 

 Energi Norge påpekte at Digitaliseringsinitiativet fra Statnett er en viktig sak, der 
Energi Norge burde vært mer involvert. Men at det nå legges opp til en 
hensiktsmessig videreføring av dette i et tettere samarbeid med bransjen.   

 Det er et problem at man ikke får tilstrekkelig informasjon fra Statnett. Tariffene er et 
eksempel på dette, der prosessen ikke har vært god.  

 

4.  Forbedringsområder 
 
Informasjon, dialog og samarbeid - Systemansvaret 
Det var ingen konkrete innspill fra bransjeorganisasjonene til forbedringer når det gjelder 
informasjon og samarbeid knyttet til systemansvaret spesifikt.  
 
Bransjen tar kontakt med Statnett om de har forslag til forbedringer.  
 
Informasjon, dialog og samarbeid – Statnett generelt 
Bransjeorganisasjonene hadde følgende innspill til informasjon og samarbeid med 
Statnett generelt: 

 Viktig at bransjen blir tidlig informert om nye ting som kommer 

 Viktig med transparens og forutsigbarhet 

 Nyttig med en liste av arbeidsoppgaver over ting som glir inn i bransje-
organisasjonenes interessefelt. 
 

Energi Norge mener det bør vurderes å utvide Dialogforum til å omfatte hele Statnett og 
ikke bare systemansvarlig funksjonen, siden det er viktig med transparens/dialog også 
på andre områder som strategisk nettutvikling inkl. nordisk nettutviklingsplan og NVEs 
rapporteringskrav om nettutvikling, effektivisering og kostnadsutvikling, digitalisering. 

http://www.statnett.no/
http://www.statnett.no/
http://www.statnett.no/
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Energi Norges medlemmer er opptatt av kostnader, hvilke forretningsmuligheter kan 
realiseres, transparens og forutsigbarhet. De ser det som hensiktsmessig å se alt i 
sammenheng, og at det er enklere å ha én type og én felles prosess på alt.  
 
Energi Norge har tidligere formidlet ønske om at årshjulet for systemansvaret utvides til å 
omfatte hele Statnett. Dette er formidlet videre til kommunikasjonsavdelingen i Statnett.  
 
DistriktsEnergi delte ikke Energi Norges syn på dette og mente at opplegget, slik det er 
lagt opp til for systemansvaret, er greit. Det å ta alt i én prosess er krevende, selv om en 
del områder går over i hverandre. En del av det som Energi Norge nevner hører hjemme 
i Markeds- og driftsforum (MDF) og Statnetts ulike fora for KSU samarbeidet. Det er 
viktig med en klar avgrensning av hva som tas i dette forumet og hva som tas i MDF og 
ulike fora organisert fra netteiersiden.   
 
Statnett formidlet at forhold som er mer strategiske eller overordnet, omfatter Statnett 
generelt og/eller flere områder naturlig hører hjemme i MDF. Statnett formidlet videre 
skepsis til å utvide det etablerte samarbeidet for systemansvaret til å gjelde hele 
Statnetts virksomhet i en og samme prosess. Dette vil bli omfattende og en betydelig 
mer krevende prosess. Det vurderes som mer hensiktsmessig å vurdere om 
arbeidsmetoden vi har lagt opp til for systemansvaret er noe som også bør 
implementeres andre steder i Statnett.  
 
Statnett tar med seg innspillene fra bransjeorganisasjonen for en nærmere vurdering.  
 

5.  Plan for dialog og samarbeid i 2018, forslag for avklaring 
Statnett la frem plan for 2019 for referansegrupper, arrangementer og møter i 2019 og 
implementeringsplan. 
 
Bransjeorganisasjonene ga følgende tilbakemelding på dette: 

 Referansegruppene som er etablert opprettholdes. Ikke behov for nye 
referansegrupper slik det vurderes nå.   

 Plan for arrangementer og møter ble tatt til informasjon. Det var ingen innspill på 
områder eller møter som savnes i planen p.t. 

 Implementeringsplan justeres iht. innspill i punkt 3, og legges ut på www.statnett.no 
 

6.  Neste møte 
Statnett kaller inn til nytt møte for evaluering av samarbeidet i november/desember 2019. 
  

7.  Eventuelt 
Det var ingen punkter under eventuelt.  
 

 
 
Aksjonspunkter 
 

# Aksjon Hvem Når 

1.  Bransjeorganisasjonene vurderer og kommer eventuelt 
tilbake til Statnett med forslag til forbedringer/justeringer  
av foreslått implementeringsplan. 

Bransje-
organisasjonene 

 

2.  Bransjeorganisasjonene kommer tilbake til Statnett med 
representant fra industri og mindre produksjonsaktør til 
ISB-gruppen. 

Bransje-
organisasjonene 

Ila februar-
19 

3.  Statnett tar med seg innspillene fra 
bransjeorganisasjonene når det gjelder opplegg for 
dialog og samarbeid på områder også ut over 
systemansvaret, og vurderer forbedringstiltak.   

Statnett  

 

http://www.statnett.no/

