Samfunnsgruppe for solenergi, Oppstartsnotat.
Formål: En overordnet håndtering av myndighetskontakt, media, samfunnsansvar og regulering.
Bakgrunn: Kom opp som behov under strategisamlingen på Refsnes. Vi er en liten klynge med store
motparter og sterke interesser, så vi må samordne og prioritere innsatsen vår. Vi har kanskje vår
største styrke i den store interessen og entusiasmen for teknologien vår blant privatpersoner og
ledende selskaper i næringslivet. Kundene er vår største verdi.
Hvordan: For å ivareta interessene til alle selskapene som er med i klyngen, som er veldig ulike i
størrelse og på ulike steder i verdikjeden, er det viktig at dette arbeidet samordnes under en del
felles prinsipper. Alle må føle seg hørt og inkludert, selv om ikke alle nødvendigvis har sin hjertesak
øverst på dagsorden til enhver tid.
Det skal jobbes for næringens langsiktige interesser og legges til rette for økt interesse for solceller i
befolkningen generelt og blant nærings- og industriaktører.
Alt slikt arbeid skal være leverandørnøytralt og teknologinøytralt, så langt det er mulig.
Arbeidet skal etablere solbransjen som seriøs (tilfredsstillende HMS, arbeidsliv, økonomi), grønn
(bærekraftig på produksjon, livsløp) og konkurransedyktig mot andre energikilder (ikke unødvendige
kostnader og fordyrende krav).
Oppstart:
Sette opp en bruttoliste over prosjekter og arbeidsstrømmer som faller innunder dette.
En slik liste kan inneholde arbeid overfor netteierne, NEK/Nelfo, byggstandarder og taktekking,
standardisering, politisk påvirkning og informasjon om næringen og produkter (Enova, partier) etc....
Organisering:
Samfunnsgruppen skal omfavne samfunnsmessige oppgavene det er viktig å koordinere
Kan gjerne deles inn i områder f. eks;
1. Standardisering/rammebetingelser for arbeid med NEK400 mm
2. Media håndtering
3. Politisk strategisk arbeid
4. Sol og klima (oppstart 7 nov sol og klima Cleantuesday)
Samfunnsgruppen organiseres under Solenergiklyngen men arbeidet er felles for klyngen og
foreningen og ledes av Otovo.
Arbeidsgruppen består av i oppstarten av (Kompetanse: Vi bør dekke; PR, el, bygg, nett og
standarder). Andreas Thorsheim i Otovo, Ragnhild B-H i NSF, Trine i Solenergiklyngen, Tor Håkon
Nøklebye i OBOS Prosjekt, Bente H Næss i Asplan Viak, Sven Røst i Scatec, Torgeir Ulset i Elkem/REC +
lokallagslederne i NSF.
Første møte; Trine kaller inn til et møte rett over høstferien.
Kontakt for samfunnsgruppen: Andreas Thorsheim i Otovo athornor@otovo.com

Trine Kopstad Berentsen, Gol 5.oktober, 2017

