
 

Mandat Dialogforum med bransjen knyttet til systemansvaret 
 

Bakgrunn 

Det skjer store omstillinger i kraftsystemet, og nye systemdrifts- og markedsløsninger skal utvikles og 

implementeres i løpet av relativt kort tid. Statnetts systemdrifts- og markedsutviklingsplan, SMUP, har 

en omfattende tiltaksplan som vil påvirke bransjen som helhet og medføre behov for tilpasninger i hele 

bransjen. Bransjen er også opptatt av hvilke muligheter endringene i kraftsystemet og regelverk gir.  

God dialog og tett samarbeid i bransjen er avgjørende for å lykkes med å få på plass effektive 
systemdrifts- og markedsløsninger. Bransjen har ytret ønske om mer og bedre informasjon og en 
tettere involvering i utviklingstiltakene. Statnett ønsker, gjennom målrettet og god informasjon, dialog 
og et tett samarbeid med bransjen, å legge til rette for effektive løsninger og en effektiv 
implementering av tiltaksplanen i SMUP. 
 
Statnett og bransjen har kommet frem til konkrete tiltak for å legge til rette for et forbedret samarbeid. 
Som et viktig bidrag i å sikre et godt samarbeid, som oppleves som effektivt for både Statnett og 
bransjen for øvrig, etablerer Statnett et Dialogforum med bransjen.  
 

 

Formål og virkeområde 

Formålet med Dialogforumet er å diskutere og avklare dialog- og samarbeidsform.  
• Avklare dialog- og samarbeidsform og forventninger til samarbeidet 
• Evaluere samarbeidet og foreslå forbedringer og tilpasninger  
• Vurdere og anbefale tiltak for informasjonsdeling  
• Avklare rammer for bransjens involvering i konkrete utviklingstiltak  
• Utarbeide en omforent overordnet plan for dialog og samarbeid for kommende år 

  
Faglige problemstillinger diskuteres ikke i Dialogforumet, men håndteres i andre faglige fora.   
 
Dialogforum vil ha en rådgivende funksjon overfor systemansvarlig om hva som ansees som viktige 
områder for samarbeid og dialog. Forumet har ikke besluttende myndighet. 
 

Dialogforum har normalt ett møte i året, som avholdes tidlig på året.  

 

 

Medlemmer og roller 

Dialogforum har representanter fra Statnett og relevante bransjeorganisasjoner. Organisasjonene 
Energi Norge, Distriktsenergi, Norsk Industri og Norsk Olje og gass stiller med 1-2 medlemmer hver. 
Medlemmene skal være fra bransjeorganisasjonene og ikke medlemsbedrifter. Unntak fra dette kan 
under særlige omstendigheter avtales nærmere med Statnett.  
 
Statnett står for sekretariatet, forbereder møtene og oppsummerer i forslag til referater. Statnett står 
for møteledelse.  
 
Forumets medlemmer gir innspill til agenda og bidrar med relevante underlag til møtet. Medlemmene 
sørger for å innhente og videreformidle informasjon samt nødvendig forankring i egen 
bransjeorganisasjon og hos egne medlemmer.  
 

 

Praktiske forhold 

Agenda og underlag til møtene sendes ut senest en uke før møtet.  
Medlemmene gir innspill til agenda og avklarer bidrag til møteunderlag to uker før møtet.  
 
Dokumenter og referat legges ut på www.statnett.no. 
  
Deltagelse foregår for medlemmenes egen regning. 

http://www.statnett.no/

