NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE
Mustads vei 1, 0283 Oslo
T: 67 83 31 00 E: nek@nek.no
W: www.nek.no

REFERAT STYRINGSGRUPPEMØTE
Landstrømsforum – elektrifisering av skipsfarten
Sted og tid:
NETTMØTE på TEAMS.
14. oktober 2019, kl 9:00 – 12:00

Medlemmer:
Innkalt til styringsgruppemøte

Rolle

DSB
Elektroforeningen
Energi Norge
Enova (prosjekteier)
Kystrederiene
Kystverket
NEK (prosjekteier)

Medlem
Medlem
Medlem/prosjekteier
Medlem
Medlem
Medlem
Prosjekteier:
- Styringsgruppeleder
- Styringsgruppesekretær
- Forumsleder
- Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Nelfo
Norske Havner
Norsk Industri
NVE
Sjøfartsdirektoratet
Statens Vegvesen
TS = Til stede
MF = Meldt forfall
Sekretær: Arild Røed
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Jon Eirik Holst
Ulf Møller
Reidun Svarva
Tor Arne Borge
Einar Bjørshol
Leif Aanensen
Arild Røed
Gunnar Gjesdal
Arild Kjærnli
Tore Strandskog

Bernt Christoffer Aaby
Stein-Iver Koi
Christer Heen Skotland
Svein Helge Juell
Anita Bjørklund

Til
stede
MF
MF
TS
MF
TS
TS
TS
TS
TS
MF
TS
TS
MF
TS
TS
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Dagsorden:
1. Åpning 9:00
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 2019-08-26 (Vedlegg A)
3. Sammensetning av styringsgruppen
a. Nye medlemmer: Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Elektroforeningen.
b. Godkjenning av nytt medlem: Fornybarklyngen
c. Ny representant fra DSB
4. Presentasjon av initiativ fra Elektroforum v/Tore Strandskog
5. Økonomi (Vedlegg B)
6. Program for Landstrømsforum 3 desember
www.landstromsforum.no
7. Møteplan
8. Eventuelt
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Sak 1. Åpning
Leif Aanensen åpnet møtet og ønsket velkommen.

Sak 2. Godkjenning av referat fra forrige møte 2019-08-26
Referatet fra 2019-08-26 ble gjennomgått og godkjent. Referatet blir gjort tilgjengelig på NEKs forumsider.

Sak 3. Sammensetning av styringsgruppen (eventuelle endringer)
Arild informerte om nye medlemmer i styringsgruppen. Sjøfartsdirektoratet og Kystverket har tilkommet
styringsgruppen siden forrige møte, i tråd med styringsgruppen oppfordring. Styringsgruppen takket NEK for
rekrutteringsarbeidet og ønsket de nye representantene velkommen. Tilsvarende er Elektroforeningen på vei
inn i gruppen slik styringsgruppen tidligere har anbefalt. Arild R. følger opp denne prosessen.
Videre ble Fornybarklyngen presentert som potensielt nytt medlem til styringsgruppen. En presentasjon var
sirkulert på forhånd. Styringsgruppen anbefalte at Fornybarklyngen blir tatt opp som medlem i styringsgruppen.
Innkalling blir sendt til neste møte.
Helge Topp som har vært DSBs representant i styringsgruppen har sluttet i DSB. NEK følger opp mot DSB for å
avklare hvem som skal erstatte Helge T.
Videre diskuterte styringsgruppen retningslinjer og eventuelle kriterier for medlemskap i styringsgruppen. Det
begynner å bli mange medlemmer og selv om det foreløpig ikke er for mange, nærmer det seg en grense der
antallet medlemmer forringer styringskraften. Styringsgruppen konkluderte ikke med retningslinjer, men var
enige i at dette måtte følges opp.

Sak 4. Presentasjon av initiativ fra Elektroforum v/Tore Strandskog
Tore Strandskog var dessverre indisponert og kunne ikke stille til møtet. Det vil være behov for å komme
tilbake til denne saken på neste møte, men Arild Røed og Stein Iver Koi orienterte om Elektroforums vedtatte
bidrag til Landstrømsforum på NOK 300 000, samt deres tanker om hvordan de ønsker at midlene skal
benyttes.
Mandag 7 oktober ble det gjennomført et møte mellom NEK, Fornybarklyngen og Nelfo. Nelfo som representant
for Elektroforum. Nelfo har også sekretariatet i Elektroforum. I korte trekk var møtet todelt i forhold til
kortsiktig og langsiktig finansiering av forumet, samt tiltak som burde iverksettes. I hovedsak dreide
diskusjonen seg om AG3 sitt arbeid, men per tidspunkt er ikke midlene fra Elektroforum tilgjengelig for
Landstrømsforum. Nødvendige praktiske detaljer forelå ikke i forkant av møtet, slik at det ikke kunne legges
frem et budsjett som viser hva pengene skal brukes til og perioden som skal dekkes. Styringsgruppen anbefalte
at NEK følger opp Elektroforum frem mot neste styringsgruppemøte for å få klarhet i disse detaljene.
Styringsgruppen la videre følgende føringer for samarbeidet:
•

Styringsgruppens mulighet til å beslutte arbeidsgruppenes mandat og fordeling av ressurser bør
opprettholdes, også i de tilfeller eksterne aktører ønsker å bidra økonomisk
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•

At økonomiske bidragsytere legger premisser for sine bidrag aksepteres av styringsgruppen,
eksempelvis øremerking til særskilte tiltak. Eventuelle premisser må ligge innenfor forumets mandat.

•

Dersom det legges premisser for et økonomisk bidrag bør det settes opp en avtale mellom partene.

•

Styringsgruppen ønsker å vurdere og godkjenne eventuelle premisser som legges til grunn for
økonomiske bidrag.

•

Styringsgruppen var samstemte i at Landstrømsforum og dets ledende representanter ikke skal fronte
saker med politisk slagside. Derimot er det fritt frem og ønskelig at resultater fra arbeid som kommer
ut av forumet benyttes til næringspolitiske formål.

•

Styringsgruppen var enige i at eventuelle premisser, mandat og samarbeidsformer ikke kan være i
konflikt med NEKs styre og representantskap. Dette innebærer at ved tvil må saker løftes opp til NEKs
styre.

Sak 5. Økonomi
Styringsgruppen tok den fremlagte rapporten til orientering. I tillegg til rapporten for forumet opplyste NEK om
at de har budsjettert for 2020 med et negativt resultat for drift av Landstrømsforum. NEK har vurdert at dette
er avgjørende for drift av vitale funksjoner i forumet, herunder at NEK holder daglig dialog med forumets
medlemmer og forbereder saker til møter i forumer, arbeidsgruppene og styringsgruppen. NEK tar med dette
en økonomisk forpliktelse i 2020, men håper likevel at prosjektfinansiering i 2020 kan dekke opp hele eller deler
av underskuddet.

Sak 6. Program for Landstrømsforum 3 desember - www.landstromsforum.no
Styringsgruppen gikk gjennom foreslått program og gav sine innspill.
Til enhver tids gjeldende program kan vurderes på www.landstromsforum.no
Styringsgruppens medlemmer gav vider flere gode innspill til programmet
•

Titlene på innleggene kan spisset mer for å bedre få frem innholdet. Gjelder særlig prinsippvedtakene
og innlegget om IEC-møtet

•

Innlegget om EPI-samarbeidet kan med fordel vinkles fra et tema om påkoblingsplikt. Einar B. sjekker
opp dette nærmere

•

Forslag om bruk av Even Husby fra Bergen havn. Bernt følger opp.

•

Videre var det forslag om innlegg fra Sjøfratsdirektoratet og rapport fra DNVGL

Sak 7. Møteplan
Neste møte er tidligere fastsatt til 2 desember, 2019 kl 10-14 hos NEK, Mustadsvei 1 Oslo
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Sak 8. Eventuelt
Ingen saker
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