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Høring - merknader til rapport fra ekspergruppe om organisering av strømnettet.  
 

Norsk Arbeidsmandsforbund viser til invitasjon fra departementet på de aktuelle 
høringsider at det er fritt opp til intresserte å komme med synspunkter til denne 
høringen.  
Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer medlemmer innenfor kraftlinjesektoren i Norge 
og ønsker derfor å komme med noen konkrete innspill  
til høringen. Det vises også til høringsnotat fra Landsorganisasjonen i Norge som 
forbundet for øvrig også slutter seg til.  
 

- Forbundet vil fremheve viktigheten av et stabilt og pålitelig nett. Dette må ivaretas 
gjennom fornyelse og modernisering, samt godt vedlikehold av eksisterende nett. Dette 
er en forutsetning for å sikre et nødvendig overføringsnett over hele landet.  
Det er også viktig at tarifforskjeller mellom ulike nettselskaper blir harmonisert på best 
mulig måte slik at det ikke oppstår for stor ulikhet avhengig av bosted for brukerne av 
nettet. Når det gjelder eierskap så ser ikke forbundet grunnlag for at kommunalt og 
fylkeskommunalt er belastende i denne sammenheng. Det er viktig å ha lokale offentlige 
eierskap som ivaretar forsyningssikkerheten på vegne av brukerne og innbyggerne, 
dette er også et opplagt samfunnsansvar.    
Forbundet er i tvil om at forsikringselskaper og andre investorgrupper vil ivareta denne 
sikkerheten på tilsvarende måte som det offentlige.Erfaringer fra andre land (Tyskland) 
undebygger også disse momentene.  
 

- Når det gjelder forslaget om å fjerne kompetanseforskriften så mener forbundet at 
dette vil bidra til å svekke det grunnleggende behov for å ivareta tilstrekkelig bemanning 
og kompetanse i et strømnett som er vitalt og livsviktig for all infrastruktur.  
Forskriften har frem til i dag bidratt til nødvendig beredskap og sikring av drift og 
vedlikehold gjennom kompetent og erfarene ansatte. Innleie eller ufaglærte vil ikke 
kunne ivareta denne funksjonen. I tillegg vil fjerning av forskriften bidra til å svekke  

regjeringens løfter om styrking av yrkesfagene. Gjennom reduserte krav til kompetanse 
og fagbrev vil man ytterligere undergrave statusen for yrkesfagene i denne sektoren, og 
man blir avhengig av å få dette tilført fra bedrifter som ikke vektlegger kompetanse  

og fast ansatte i samme grad. Dette gir en svært dårlig signaleffekt både for 
rekrutteringen til yrkesfagene og for en stabil og god beredskap og samfunnssikkerhet 
på dette området.  
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