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Innspill til rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnettet – «Reitenutvalget» 

 
 
Vi viser til rapporten fra ekspertutvalget ledet av Eivind Reiten og til telefonsamtale med Henriette 
Nesheim om utsatt høringsfrist. 
 
NITO er Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, med over 75 000 medlemmer. 
Av disse jobber nærmere 3000 innen energiforsyningen, og vi er dermed den neste største 
fagorganisasjonen på dette feltet. 
 
Norsk energiforsyning står overfor store utfordringer de nærmeste årene, knyttet til bl.a. behov for 
investeringer, kostnadseffektivitet i systemet og strengere krav til forsyningssikkerhet og beredskap. 
Der er derfor positivt at det ble satt ned et utvalg for å vurdere organisering og regulering av nettet, og 
som peker på utfordringer ved struktur og organisering av nettvirksomheten. Ekspertgruppen foreslår 
en rekke tiltak som de mener vil bidra til en mer rasjonell nettstruktur, bedre investeringer og økt 
nøytralitet i sektoren.  
 

Kraftforsyningen utgjør imidlertid kritisk infrastruktur, og sikker energiforsyning er en forutsetning for at 
et moderne samfunn skal fungere. Det er derfor ikke kun spørsmålet om kostnadseffektivitet som bør 
vektlegges når organisering og regulering av nettet vurderes, men ikke minst hensynet til 
forsyningssikkerhet, robusthet og beredskap. 
 
NITOs mener at utvalget fremmer en del interessante forslag på viktige områder. Det gjelder for 
eksempel forslaget om å redusere antall nettnivåer fra tre til to, etablering av 
distribusjonssytemoperatør (DSOer) og at nettselskapenes tilknytningsplikt anbefales å gå frem til 
produksjonsanlegg. Vi savner imidlertid grundigere analyser av konsekvenser av de foreslåtte 
endringene.  
 
NITO er kritisk til to av de sentrale forslagene i rapporten; anbefalingen om at Kompetanseforskriften,   
som regulerer krav til egenkompetanse i kraftselskapene, fjernes og forslaget om at alle selskaper skal 
ha selskapsmessig og funksjonelt skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet.  
 
Kompetanseforskriften skal bidra til å sikre at alle som har konsesjon i medhold av energiloven § 3-1 
eller § 3-2 har egen kompetanse til i normaldrift å utføre de oppgavene som følger av energiloven, 
forskrifter til energiloven og konsesjonsvedtak fastsatt med hjemmel i energiloven. NITO mener 
forskriften er viktig for forsyningssikkerhet og beredskap, og for å sikre nødvendig kompetanse og 
bemanning for nybygging og implementering av ny teknologi. Hensikten med forskriften er blant annet 
å sikre at nettselskapene har nødvendig kompetanse til å ivareta forsyningssikkerhet og drifts- og 
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vedlikeholdsoppgaver i nettet. Det er krevende for nettselskapene å knytte til seg den nødvendige 
kompetansen, og alderssammensetningen blant ansatte i nettselskapene forsterker denne 
utfordringen. Planlagte nyinvesteringer i Norge og Europa for øvrig, tilsier at det vil bli svært 
utfordrende for nettselskapene å sikre seg nødvendig fagarbeider- og ingeniørkompetanse for normal 
drift. NITO mener derfor Kompetanseforskriften bør videreføres.  
 
Når det gjelder begrunnelsen for forslaget om å kreve selskapsmessig og funksjonelt skille for alle 
selskap, ser ikke NITO at utvalgets rapport på noen måte dokumenterer at kryssubsidiering er et 
betydelig problem i bransjen (heller ikke i nettselskaper med mindre enn 100 000 kunder). Selskaper 
med under 100 000 kunder, som i dag ikke er pålagt slikt skille, vil med utvalgets forslag måtte dele 
opp og skille ut nettvirksomheten fra andre aktiviteter. Dette vil medføre økt byråkrati og økte 
kostnader. For de mindre selskapene vil pålegget om selskapsmessig og funksjonelt skille også hindre 
uttak av synergieffekter og samordning. I EU gis adgang til unntak for selskap med mindre enn 100 
000 kunder. NITO er kritisk til at norske selskaper skal pålegges strengere krav enn man må forholde 
seg til i EU. Dagens grense på 100 000 kunder for krav til selskapsmessig skille bør derfor ikke endres. 
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