INNSPILL
Først noen kommentarer til sammensettingen av kommisjonen. Det er en overvekt
av representanter fra energisektoren og samfunnsøkonomi. Norsk natur med en
representant og en fra en forbrukerside. Vanlige folk, minstepensjonister,
barnefamilier er ikke representert.
Begrunnelsen for kommisjonen. Det er en dårlig skjult hemmelighet at
Kommisjonen er nedsatt som en følge av bred folkelig misnøye med den måten
strømprisen settes. Den påvirker tryggheten i hverdagen og oppleves som en stor
urettferdighet. Vannkraften oppfattes som norsk «særeie». Ikke uten grunn omtales
det som vårt arvesølv.
Mandatet sier at energibehovene skal kartlegges og det skal foreslås hvordan Norge
kan øke sin energiproduksjon av fornybar kraft for å beholde et overskudd i
fremtiden.
I mandatets begrunnelse, pkt 5.»Sentrale interessemotsetninger i energipolitikken»
står det blant annet at det skal vurderes «hvordan dette påvirker sluttbrukerne av
strøm» Dette må bli ett av kommisjonens kjernepunkter. For at kommisjonens
anbefalinger skal få folkelig legitimitet og aksept, er det viktig at dette vektlegges.
Uten folkelig aksept vil det ikke bli ro rundt denne saken. Det hjelper ikke å
argumentere med samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Så lenge vanlige folk er de
som må bære belastningen med usikre, variable strømregninger, vil denne
lønnsomheten bli oppfattet som en vilkårlig og «blind» usosial beskatning.. Det bryter
med den almene oppfatningen om hvorfor vannkraften ble bygd ut.
Anbefaling til kommisjonen. Norge er ett land og det bør være ett prinsipp at en så
livsnødvendig infrastruktur som strøm skal ha lik pris i hele landet. Ingen umulighet
dersom det er vilje til det,.
Årlig politisk bestemt fastpris. Da vil vi - folket- ha mulighet til tilkjennegi vår
aksept/misnøye gjennom valg. Pris må selvfølgelig gjenspeile bedriftsøkonomiske
hensyn, og hensyn til ny produksjon. Men dyreste produksjon må ikke være førende.
Innovasjoner må subsidieres.
Kraftprodusentene skal ha leveringsplikt i Norge.. Norsk vannkraft kan brukes som
balansekraft. Strøm kan eksporteres/importeres, men disse prisene skal ikke påvirke
pris i Norge.
Kommisjonen skal vurdere potensialet for energieffektivisering i ulike sektorer.
Vanlige forbrukere står for ca 1/3 av forbruket i Norge. Det er vi som har de største
skattene og avgiftene, og det er vi som lever (enn så lenge) med uforutsigbare
strømpriser. Enova deler ut årlig milliarder til energieffektivisering. Vi forbrukere fikk
126,6 millioner i 2021! Staten har nå i løpet av noen måneder brukt 10-talls milliarder
på strømstøtte. Det er uforståelig at ikke mer gjøres for hjelpe vanlige folk til varig
energieffektivisering.

