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Vedtatt av landsmøtet mars 2011 
 

Energipolitisk uttalelse 
 
 Det overordna målet med norsk kraftproduksjon og distribusjon er å sikre samfunnet sikker og stabil 
strømforsyning til forutsigbare priser samtidig som den bidrar positivt i et klimaregnskap. 
 
På området elektrisk energi er vi normalt en nasjon som produserer mer enn vi forbruker, men på 
grunn av svingninger i vannkraftproduksjonen må vi tidvis importere kraft fra utlandet. Normalt kan 
vi eksportere et overskudd av fornybar energi til kontinentet til erstatning for fossil energi. Denne 
utvekslingen er viktig for næringen, og bra for miljøet.  
 
For å øke produksjon av ren fornybar energi, samt bidra til en lik strømpris og nettleie innenlands, er 
det en rekke utfordringer som må løses. Det er kostnadsbildet for forbrukerne i Norge (både industri, 
nærings og private forbrukere), det er viljen til å investere i ny energiproduksjon og muligheten til å 
tjene penger på investeringene. I tillegg kommer utfordringene med dårlig nettkapasitet, 
flaskehalser, en generell nedbygging av kvaliteten på nettet, og manglende evne til å opprettholde 
kompetent arbeidskraft i nettselskapene og hos produsentene. 
 
Markedet er ikke i stand til å møte disse utfordringene – her må det politisk styring til. Når politiske 
målsettinger og markedstenkning ikke går i hop, må markedstenkninga vike. Energibransjen er i 
hovedsak i offentlig eie og det bør være en smal sak å ta grep innen bransjen som utløser 
investeringer, både i nett og fornybar energi. Markedet kommer ikke selv til å ta dette ansvaret. 
 
Noe er påbegynt. Regjeringen har endelig fått på plass det grønne sertifikatmarkedet. Riktignok 
underkommuniserer man at dette er en kostnad hver og en må ta på sin strømregning – men det er 
et incitament til å bygge mer fornybar produksjon. Statnett SF har lagd en nettutviklingsplan for 
forsterkning og nybygging av sentralnettet som vil koste over 50 milliarder i en tiårs-periode. I denne 
planen ligger også de omstridte linjestrekningene på Vest- og Nordvestlandet. I tillegg kommer 
planer i de øvrige nettselskap på investeringer i størrelsesorden 70 – 80 milliarder kroner de neste 20 
årene.  Denne utbyggingen må ivareta også naturhensynet og det biologiske mangfoldet. 
 
Det ligger en rekke innvilgede konsesjoner på vind og småkraft(vann) klar til utbygging. Det foretas et 
betydelig arbeid gjennom ENOVA på energieffektivisering, dette arbeidet må styrkes. Alt dette vil 
bidra til en bedre energisituasjon på lang sikt. 
 
I mellomtiden har markedskreftene og den politiske handlingslammelsen fått regjere. Flaskehalser og 
manglende nett har gitt seg utslag i at strømforbrukere i deler av landet har betalt opptil tre ganger 
så mye for strømmen enn andre. Vannmagasiner må reguleres på en slik måte at det settes 
minimumskrav til fyllingsgrad når vinteren setter inn. Av hensyn til leveringssikkerhet i landets 
viktigste infrastruktur må pågående outsourcing reverseres og erstattes med faste ansettelser.  
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Energiselskapene skal ha egne ansatte i tilstrekkelig kapasitet og med nødvendig spisskompetanse. 
Dette for å drive, vedlikeholde og forestå beredskap for å sikre en forsvarlig strømforsyning til 
næringsliv og innbyggere. Man våger ikke dytte på den hellige markedskua, og i det lys stiller vi oss 
nøkternt forventningsfulle til ny olje- og energiminister. 
 
EL & IT Forbundet vil arbeide for å reversere ordningen med utleie av kraftproduksjon. 
 
EL & IT Forbundet vil videre arbeide for at KILE-kostnadene (kompensasjon for ikke levert energi) 
økes for forsyningsbrudd til husholdnings- og næringskunder. 
 
Vi får en offentlig utredning om energi. Den bør inneholde elementer som klima, naturhensyn, en 
forutsigbar strømpris, en storstilt nettutbygging, en strengere regulering av nettselskap, 
kraftprodusenter og magasiner. Vi vil at det offentlige skal ta et langt sterkere grep om 
energibransjen. Dette er en for viktig næring til at den kan overlates til markedet! 

EL & IT Forbundet vil: 
 

 At energibransjen underlegges vesentlig strengere regulering – til samfunnets beste. 

 At nettutbygging innenlands forseres slik at kapasitetsmangel ikke skal gå utover 
kraftkrevende og annen industri, nærings og private forbrukere. Dette betinger endringer i 
nettreguleringsregimet som ikke lenger bare kan styres etter inntjening. Kabling skal alltid 
utredes som en mulighet. 

 At det innføres minstenivå for vannmagasinene slik at det finnes reserver til vinteren. 

 At kraftkrevende industri sine kontrakter inneholder klausuler om frigjøring av kraft når 
forholdene tilsier det. 

 At energiselskapene pålegges å beholde og videreutvikle kompetanse og en arbeidsstyrke 
som sikrer strømforsyningen og ikke baserer seg på markedet og kommersielle kontrakter 
med entreprenører uten lokal forankring og lokalkunnskap. 

 At regjeringen igangsetter arbeidet med en helhetlig offentlig utredning. 

 At regjeringen i denne offentlige utredningen erklærer at målet er lik nettleie og lik strømpris 
over hele landet – og at denne strømprisen må være langt mer forutsigbar enn dagens. 


