
 

  Vår dato Vår referanse 
  19.04.2022 22/2092-1/ RIST 

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 
Richard Storevik, tlf. 464 41 110   
 

    

Fellesforbundet 
Avdeling 5 
Sjøkrigsskoleveien 14 
5165 Laksevåg 

(+47) 478 50 5205 
avd5@fellesforbundet.org 
 
fellesforbundet.no 

Besøksadresse: 
Sjøkrigsskoleveien 14 
5165 Laksevåg 

Foretaksregisteret: 
859 867 502 
 
 

Are Tomasgard 
 
 

Are Tomasgard - Energikommisjonen 
Fellesforbundet Avdeling 5 vedtok en uttalelse om Energi vi tenkte vi skulle sende til LOs person i 
Energikommisjonen. Uttalelsen har i seg en del strakstiltak men har som hovedfokus det store 
bildet. Under er uttalelsen klippet inn: 

"Energi 

På slutten av en krise, starter en annen!  
Det har vi smertelig fått erfare de siste årene. Ved utgangen av de mest omfattende tiltakene knyttet til 
korona pandemien oppstod det en strømpriskrise for den sørlige delen av Norge.  Innbyggerne og 
næringslivet fikk skyhøye regninger, langt utover det som har vært vanlig.   

Industrien har, som et av få gjenværende konkurranse fortrinn, tilgang til billig fornybar energi.  

Da krisen oppstod, var det vanskelig å manøvrere i fakta. Alle hadde sterke meninger om tema og bildet 
var uoversiktlig. 

Sikker strømforsyning er avgjørene for et moderne samfunn.  For innbyggerne, næringslivet osv er sikker 
tiltang på strøm en selvfølge.  Nesten alt og alle er kritisk avhengig av et velfungerende kraftsystem 
med en sikker strømforsyning.  

For å sikre nok kraft i alle situasjoner må også strømnettet kunne håndtere variasjonene i forbruk og 
produksjon av kraft.  Norge må sikre at nettet er dimensjonert for å håndtere toppene i forbruket vårt, 
som forekommer i de kaldeste dagene i det kaldeste året og for å kunne importere tilstrekkelig kraft 
gjennom år med tørke og mye vind.   

Derfor mener Fellesforbundet Avdeling 5 at det må politiske grep til for å få kontroll med situasjonen. 
F.eks. er Norge delt opp i 5 ulike "soner" mot Tysklands 2.  Norge har kabler til Tyskland, Storbritannia, 
Sverige og Danmark.  

Flere har pekt på, og lagt skylden på, disse kablene.   

Fellesforbundet Avdeling 5 mener det er en sammenheng ved at man har koblet seg opp på to 
"dysfunksjonelle" marked i Storbritannia og Tyskland. Disse landene har gått, eller går, vekk i fra sine 
kullkraft og atomkraftverk som igjen gjør at behovet deres for import stort.  
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Samtidig ser vi at i Sverige har kablene har bidratt til å senke prisen. I dag sittes prisene "live" og tar 
utgangspunkt i gassprisen.  

Det grønne skiftet har et enormt behov for energi over hele linjen. Vi må produsere mer kraft, og forvalte 
energien vår bedre. Debatten om hva vi skal bruke vårt fortrinn på, nemlig billig fornybar energi, til har 
fremtidens generasjon ennå ikke hatt en ordentlig debatt på.  
 
Det er vanskelig og blir fort polarisert.   

Rapporten fra energikommisjonens arbeid blir utrolig viktig, og Fellesforbundet Avdeling 5 har klare 
meninger om hva energikommisjonen må utrede: 

 graden av markedsliberalisering og nasjonal styring 

 prisstruktur dvs transparens i prisfastsettelsen, finansiering av infrastruktur, avgiftsnivå, 
innføring av prissystem for strøm til husholdninger 

 sikre god og tilstrekkelig overføringskapasitet  

 regulering av fyllingsgrad i norske vannmagasin, samt hvilke kriterier som skal legges til grunn 
for prioritering når det er regional ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, og 
forsyningssikkerhet 

 hvordan bruke det nasjonale eierskapet til å sikre konkurransedyktige langsiktige kraftavtaler 
for industri og næringsliv. 

 hvordan reforhandle avtalene om utenlandskablene slik at Norge har nasjonal kontroll med hva 
som skal gå ut og inn av strøm. 

Uavhengig av Energikommisjonens konklusjoner, må det iverksettes umiddelbare tiltak for å få kontroll 
med prisnivået på strøm og tiltakene må være varige.  

Det er ikke godt nok med kompliserte strukturer som den vanlige folk ikke forstår.    
Norge må derfor: 

 investere og oppgradere stamnett og eksisterende kraftanlegg 

 vurdere behovet for 5 ulike soner og oppgradere nettet slik at det blir en lik strømpris i landet 

 Stille spørsmål ved om vi skal akseptere at markedet og etterspørselen i Europa skal styre 
strømprisen 

Når kraften kan koste ti ganger mer en produksjonskostnadene, er situasjonen ute av kontroll. Det må 
være en prioritert oppgave å sikre industrien tilstrekkelig energi.  
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For Fellesforbundet Avdeling 5 er det viktig at en ny politikk ivaretar det som fungerer godt innenfor 
kraftsystemet og sette inn tiltak der markedet har vist seg å svikte.  
Det er viktig at vi utvikler vårt næringsliv og våre arbeidsplasser, innenfor de teknologiene vi satser på, 
og bygger kompetanse på alle nivåer i industrien.  

Det var en slik politikk som ga oss den velstandsutviklingen vi har i dag, basert på vannkraft og på 
utvinning av olje- og gass.  

Vår sterke energiposisjon må brukes til å utvikle arbeidsplasser og næringsliv i Norge.  Vi vil ikke være 
kun en råvareeksportør!" 

 

 

Med vennlig hilsen 
Fellesforbundet avdeling 5 

 

Richard Storevik 

(sign.) 
 

 


