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Høring – Forslag om oppheving av kompetanseforskriften og endringer i 
energilovforskriften  
 
Norsk Teknologi er en landsforening i NHO. Gjennom 4 tilknyttede bransjeforeninger har 
vi 1700 tekniske entreprenørvirksomheter som medlemmer. Medlemmene har om lag 
33 000 ansatte og leverer elektriske og tekniske installasjoner til private og offentlige 
kunder, til sektorer som bygg, energinett, ekomnett, offshore, verft, industri og samferdsel. 
 
Norsk Teknologi viser til høringsnotat publisert 21. oktober 2014 og gir her våre 
kommentarer. 
 
Vi støtter departementets forslag om å oppheve forskrift om krav til kompetanse mv. hos 
anleggs- og områdekonsesjonærer (kompetanseforskriften) og samtidig innføre en ny 
bestemmelse § 3-6 i energilovforskriften. 
 
Krav til bemanning og egenkompetanse i dagens kompetanseforskrift legger begrensninger 
på hvordan oppgaver hos konsesjonærer skal løses. Forskriften reduserer handlingsrommet 
for at konsesjonærer kan finne løsningene som ivaretar leveringskvalitet og forsynings-
sikkerhet til lavest mulig kostnad. I Norge preges nettstrukturen av mange og små nett-
selskap. Det er vanskelig for de minste selskapene å tiltrekke seg og utvikle tilstrekkelig 
kompetanse i tråd med forskriftens krav. 
  
Forslag til ny § 3-6 i energilovforskriften medfører at konsesjonærer står friere i hvordan 
oppgaver skal løses, enten gjennom egenbemanning eller gjennom forpliktende avtaler 
med eksterne tjenesteleverandører etter definerte vilkår. Vi er svært positive til forslaget. 
 
Vi er av den oppfatning at utvikling av velfungerende leverandørmarkeder relatert til 
energibransjen (entreprenørtjenester, energitjenester mv.) vil gi mer optimal bruk av 
samfunnets ressurser. Det vil sikre leveringskvalitet og forsyningssikkerhet til lavest mulig 
kostnad, og dessuten legge til rette for at konsesjonæren raskere kan skaffe ekstra ressurser 
når hendelser oppstår som krever dette. De foreslåtte endringer legger til rette for dette. 
Endringene vil også legge til rette for at virksomheter i leverandørmarkedet kan gå i 
retning av mer spesialisering, og deres spisskompetanse og kapasitet kan bli tilgjengelige 
for flere enn ett selskap. 
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Til forslaget til ny § 3-6 i energilovforskriften har vi kun forslag til en endring i 3. ledd: 
Den som omfattes av første eller andre ledd skal til enhver tid kunne fremvise 
dokumentasjon for at kravene er oppfylt. Anskaffelsesprotokoll, Aavtaler og beskrivelser av 
kontrollrutiner ved kjøp av tjenester skal fremlegges for Norges vassdrags- og 
energidirektorat eller departementet på forespørsel. 
 
Vi mener at konkurranser for tjenestekjøp må dokumenteres med en anskaffelsesprotokoll, 
for eksempel slik forskriften om offentlige anskaffelser stiller krav om. Et slikt krav kan gi 
bedre transparens og etterprøvbarhet, og slik bedre sikre at konkurranser gjennomføres på 
like vilkår. 
 
Utover dette har vi ingen andre kommentarer til foreslåtte endringer. Vi ser i møte 
endringene trer i kraft så raskt som mulig. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Norsk Teknologi 

 
Tore Strandskog 
Direktør næringspolitikk 
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