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Årgang 10, nr 20-07

Organisering av NTE
Holding AS
Torbjørn Skjerve la i dag fram den organisering han har bestemt for NTE
Holding AS
Organiseringen innbærer blant annet at mannskap som skal sørge for drift,
vedlikehold og beredskap i nettet, flyttes fra elektro og til NTE Energi AS.
Kravet fra EL & IT har vært at disse arbeidstakerne skulle flyttes tilbake til
NTE Nett AS.
For en nærmere beskrivelse av forslaget viser vi til melding som i dag er gått ut
på NTEs intranett.
EL & IT viser til tidligere vedtak i bedriftsforsamlingen og minner om at selv
om adm. dir. nå har fattet sin beslutning, så skal saken legges fram for
bedriftsforsamlingen i form av rapportering i forhold til vedtak som ble fattet
20. juni i år. Bedriftsforsamlingen skal drøfte saken og fatte vedtak. I vedtaket
20. juni ble det gitt flere føringer for hvordan det nye konsernet NTE skulle
organiseres. De viktigste føringene var etter vår mening:
• Konsernet NTE skal ha en oversiktlig organisasjonsstruktur med så få
datterselskaper som mulig.
• Selskapet har som mål at arbeidstakerne skal være ansatt der
virksomheten foregår og eiendelene ligger.
• Nærhet til kundene vektlegges ved godt utbygd avdelingsnett i
distriktene.
• Selskapet er i utgangspunktet restriktiv til konkurranseutsetting.
Vi mener viktige deler av den organiseringen adm. dir. nå har bestemt ikke er i
tråd med de føringene som eieren har gitt.
For at våre lesere skal få best mulig kjennskap til vårt syn i saken, gjengir vi vår
skriftlige tilbakemelding til bedriften. I tillegg til skriftlig tilbakemelding har vi
vært i en løpende dialog med adm. dir.
Adm. dir. vil i løpet av nærmeste framtid orientere de ansatte om organisering
av konsernet i lokale møter.

Besøk vår web-side:
http://home.no/nteklubb

Kommentarer Glimt: svein.welde@nte.no
Kommentarer web: knut.sjoeli@nte.no

Steinkjer, 08.10.07

NTE
Adm. dir. Torbjørn Skjerve

ORGANISERING AV NTE HOLDING AS

EL & IT henviser til orientering gitt av adm. dir. og dokument datert 03.10.07 om organisering av
NTE Holding AS.
Eieren, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, har gjennom vedtak i Fylkestinget 08.03.07 og 20.06.07
gitt klare føringer for dannelsen av konsernet NTE. Fire av disse føringene er:
• Konsernet NTE skal ha en oversiktlig organisasjonsstruktur med så få datterselskaper som
mulig.
• Selskapet har som mål at arbeidstakerne skal være ansatt der virksomheten foregår og
eiendelene ligger.
• Nærhet til kundene vektlegges ved godt utbygd avdelingsnett i distriktene.
• Selskapet er i utgangspunktet restriktiv til konkurranseutsetting.
EL & IT er i utgangspunktet enig med den analysen adm. dir. legger til grunn for sitt arbeide med
dannelsen av konsernet NTE. Hovedpunktene i denne analysen er at kundene til NTE i framtida vil
etterspørre nye produkter og at handlemønster og kundelojalitet vil endre seg i stor grad. Kravene til
kvalitet og beredskap i strømforsyningen vil bli betydelig skjerpet etter hvert som elektrisiteten
spiller en avgjørende betydning i alle sammenhenger i det moderne samfunnet.
NTE skal også i framtida legge avgjørende vekt på helse, miljø og sikkerhet. Organisasjonskartet
gjenspeiler imidlertid ikke dette og vi mener KS og HMS bør samles og synliggjøres på en bedre
måte enn det som framkommer av forslaget.
I dokumentet er det opplistet fire datterselskaper. Dette må sies å samsvare godt med eierens
styringssignal. Nå er ikke alle datterselskaper med i oversikten, blant annet mangler ScandWind. I
tillegg skal det etableres to selskaper under datterselskapet NTE Marked AS. Dette er NTE
Bredbånd AS og NTE Handel AS. En slik organisering kan derimot ikke sies å være i tråd med
styringssignalet, spesielt når man ser begrunnelsen av å ha så få datterselskaper som mulig, nemlig
eierens ønske om godt innsyn og god styringsmulighet med alle selskapene i NTE Holding AS.
Både NTE Bredbånd AS og NTE Handel AS er i tillegg selskaper som er omfattet av betydelig
offentlig interesse. EL & IT mener derfor at begge disse selskapene må organiseres som
datterselskaper og ikke legges lenger ned i organisasjonen.
Eieren har i vedtak slått fast at arbeidstakerne skal være ansatt i det selskapet hvor virksomheten
foregår og eiendelene ligger. I forslaget til organisering blir arbeidstakerne som skal utføre drift,
vedlikehold og beredskap i nettet flyttet fra elektro til Energi AS. Dette oppfyller ikke
styringssignalet fra eieren. I tillegg vil det føre til en oppbygging av stab i NTE Energi AS for å
kunne lede denne arbeidsstokken. De som utfører beredskap i nettet skal ha arbeidsoppgaver i sin
daglige virksomhet. Dette vil være arbeid på nettet i form av drift, vedlikehold og mindre

prosjekter. Arbeidstakerne skal så langt vi kjenner det ha sin tilknytning til lokale avdelinger. Med
unntak av 1 NTE-avdeling er ikke NTE Energi AS etablert i tilknytning til de lokale avdelingene.
Dette vil kreve en ytterligere økning av antallet ansatte for å kunne utføre beredskapen. Den
foreslåtte organiseringen vil altså ikke imøtekomme eierens styringssignal og er i tillegg verken
effektiv eller forretningsmessig riktig.
Energilovens §§ 3.1 og 3.2 slår fast at eieren av nett skal ha ressurser for å drifte eget nett.
Stortinget avviste et forslag om å endre loven slik at netteier bare trengte konsesjon for å bygge
nettet. Politikerne avviste å endre loven med den begrunnelse at netteier selv skulle inneha ressurser
for å drive eget nett og ikke være helt avhenging av en mer eller mindre tilfeldig entreprenør i for
eksempel en større feilsituasjon.
Forslaget til organisering vil bety en nedbygging av avdelingene dersom det skal skje en
samordning av ressursene til drift, vedlikehold og beredskap mellom nettet og kraftverkene. Så
langt vi har forstått adm. dir. er dette et av argumentene for forslaget om å overføre nettmontørene
til NTE Energi AS.
EL & IT kan ikke se at forslaget til organisering fører til økt konkurranseutsetting. Styret i NTE
Nett AS har imidlertid tidligere gjort vedtak om å konkurranseutsette alle prosjekter i nettet. EL &
IT er opptatt av at det blir holdt tilbake nok arbeid til de som skal utføre beredskapen i nettet. Vi går
da ut fra at de arbeidsoppgaver det er snakk om å konkurranseutsette må være større prosjekt som
nybygging av linjer med videre.
Bedriftsforsamlinga i NTE Holding AS, vedtok i sitt møte 20.06.07, at styret i NTE Holding AS
skal rapportere tilbake til bedriftsforsamlinga i henhold til de styringssignaler som ble gitt. EL & IT
går derfor ut fra at omorganiseringen ikke settes ut i livet før tilbakerapport er utført og
bedriftsforsamlinga er gitt anledning til å gjøre nødvendig vedtak.
EL & IT krever med bakgrunn i ulike vedtak i Fylkestinget og den argumentasjon som er
angitt ovenfor at:
1. Arbeidstakerne som skal utføre drift, vedlikehold og beredskap i nettet må ha sitt
ansettelsesforhold i NTE Nett AS.
2. NTE Bredbånd AS og NTE Handel AS må organiseres som datterselskap til NTE
Holding AS.
For NTE Klubb av EL & IT Forbundet.

Bjørn Roald Helmersen
Klubbleder

Svein Welde
Hovedtillitsvalgt

