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Høring - Forslag til opphevelse av kompetanseforskriften og endringer i 

energilovforskriften 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte høring fra Olje- og 

energidepartementet (OED). 

 

LO ber regjeringen om å vurdere denne saken på nytt og ikke oppheve kompetanseforskriften. 

I den sammenheng viser vi til at alle bestemmelser i forskriften kun har virket i et drøyt år. 

Den ble utformet av NVE fordi det var nødvendig å stille krav om kompetanse til næringen. 

Strømnettet er en av de mest vitale delene av norsk infrastruktur.  

 

I det forslaget NVE utformet i 2008 heter det blant annet:  

Annet regelverk gjelder krav til kompetanse i tilknytning til bestemte temaer eller spesielle 

driftssituasjoner. Basis for dette regelverket er imidlertid at konsesjonæren er i stand til å 

oppfylle de krav som stilles. Hovedregelen fram til dag er at de fleste konsesjonærene har hatt 

god kompetanse.  

Utviklingen de senere år hvor enkelte selskap i stor grad kjøper kompetanse fra eksterne 

leverandører tilsier imidlertid at dette framover ikke nødvendigvis vil være tilfelle for alle. 

Dette blant annet fordi konsesjonærene da er avhengige av at det finnes tjenesteleverandører 

som kan dekke deres kompetansebehov. 

Det synes derfor nødvendig å tydeliggjøre de regler for egenkompetanse som 

energilovgivningen alltid har forutsatt.  

 

Kompetansekravene skal sikre egenkompetanse til normal drift og planmessig vedlikehold og 

utvikling. God egenkompetanse er viktig forutsetning for forsyningssikkerhet og beredskap. 

Omfattende konkurranseutsetting, slik OED nå legger opp til med forslaget om fjerning av 

kompetanseforskriften og endringene i kontrollforskriften vil bety tap av egenkompetanse og 

økte nettkostnader.  
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LO mener myndighetene bør ha klare krav til den kompetansen nettselskapene må ha full 

kontroll på gjennom egen ansettelse.   

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Renèe K. Rasmussen  
(sign.) 

 

 Grethe Fossli 
 (sign.) 

 

 

Saksbehandler: Olav Lie 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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