
 

 

 
 

 Referat 

 
  
Tilstede:   
Øyvind Steffenach, Troms Kraft (leder VTF, møteleder) 

Anne Marit Ruud, Energi Norge AS (sekretær VTF) 
Ingebrigt Bævre, Statkraft 
Bjørn Bergheim, Statkraft (Teams) 
Oddmund Brevik, Hafslund E-CO  
Reidar Birkeland, Statkraft 
 
Forfall:  
Ragnhild Hoel, Tafjord Energi 
 
Dato: 1.9.2021, kl. 15.00-17.30 
Sted: Energihotellet, Nesflaten 
Sak: VTF Styremøte 5-2021  
 

 

1. Referat fra møtet 4-2021 godkjent  
VTF Styremøte 4-2021 

ARRANGEMENT 

2. VTF Arrangement  
a. VTF Høstmøte 2.november 2021 Se oppdatert agenda her: VTF Høstmøte 2021 

Oppfølging: 
- Til 14.9: Ta kontakt med aktuelle foredragsholdere: Se ansvarlig for oppfølging i 
regnearket, kolonne N 
 

b. 'Sikkerhet for 3.person' i Q4 eller Q1/22 må tilbys som hybrid arrangement i nåtid 
Noen innspill til praktisk gjennomføring og agenda: 

i. Start kl 9 avslutte 16. Lengre tid til gjennomgang av gruppeoppgaver 
ii. Praktisk oppfølging av objektene – vedlikeholdssystem – arbeidsmetodikk. Få 

med bruk av ROS analyse 
iii. Relevante nyere hendelser: Sjekk årsrapporten fra NVE 
iv. Innlegg fra en operativ leder hos politiet 
v. Vurdere å gjennomføre Sikkerhet for allmenheten samtidig som fagdag 

VTF SAKSBEHANDLING 
 

3. Utarbeidelse av oversikt over saksbehandling NVE og OED for viktige saker. 
Disposisjoner og alternative løsninger. Liste sist oppdatert i 2017. 
AMR sender ut mail til alle VTA'er og oppfordrer til innspill til denne oversikten innen 
vintermøtet 2022. Link til Teams  
 

4. Klassifisering av vannvei. – utsettes til neste møte. 

INTERNT VTF 

5. Utkast til Avtale mellom VTF og Energi Norge, se Vedlegg – saken utsettes til neste møte 
 

https://teams.microsoft.com/l/file/5BCE1ED6-0B7C-4FB1-A087-8C5FCC3E314A?tenantId=21be13a8-b92f-4a80-9cf3-17026d4a8118&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FStyrem%C3%B8ter%2F2021%2FStyrem%C3%B8te%204-2021%2FUtkast%20referat%20VTF%20styrem%C3%B8te%20%234-2021%20.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret&serviceName=teams&threadId=19:430248298f9f4d869a4b04b144e8c860@thread.tacv2&groupId=2d040616-4aa8-460e-b09a-8fbecf855a76
https://teams.microsoft.com/l/file/7F499662-06CC-42D1-88D5-8C13D850342B?tenantId=21be13a8-b92f-4a80-9cf3-17026d4a8118&fileType=xlsx&objectUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret%2FShared%20Documents%2FVTF%20H%C3%B8stm%C3%B8ter%2FH%C3%B8stm%C3%B8te%202021%2FProgram%20VTF%20H%C3%B8stm%C3%B8te%202021.xlsx&baseUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret&serviceName=teams&threadId=19:595fd93deff945f8a369d1d74ff1d612@thread.tacv2&groupId=2d040616-4aa8-460e-b09a-8fbecf855a76
https://teams.microsoft.com/_#/files/Generelt?groupId=2d040616-4aa8-460e-b09a-8fbecf855a76&threadId=19%3A430248298f9f4d869a4b04b144e8c860%40thread.tacv2&ctx=channel&context=Dispensasjoner%2520og%2520alternative%2520l%25C3%25B8sninger&rootfolder=%252Fsites%252FVTF-styret%252FShared%2520Documents%252FGeneral%252FDispensasjoner%2520og%2520alternative%2520l%25C3%25B8sninger
https://teams.microsoft.com/l/file/C5C1E841-008A-4DDE-AD9E-CC6AE22EE983?tenantId=21be13a8-b92f-4a80-9cf3-17026d4a8118&fileType=docx&objectUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret%2FShared%20Documents%2FGeneral%2FStyrem%C3%B8ter%2F2021%2FStyrem%C3%B8te%202-2021%2FStyrem%C3%B8te%20%232-2021%20Vedlegg_Avtale%20Energi%20Norge_VTF%20feb21.docx&baseUrl=https%3A%2F%2Fnhosp.sharepoint.com%2Fsites%2FVTF-styret&serviceName=teams&threadId=19:430248298f9f4d869a4b04b144e8c860@thread.tacv2&groupId=2d040616-4aa8-460e-b09a-8fbecf855a76


 

 

6. Eventuelt 
- Endre rekkefølgen på agendaen på neste møte slik at vi rekker gjennom sakene som 
står sist på agendaen denne gangen. 
 
- Behov for tiltak ift rekruttering av VTA. Noen forslag: 

a. VTF skal oppfordre medlemsbedrifter ved passende anledning om å tilby 
sommerjobb etter 2.kl ved NTNU da dette fungerer som et godt tiltak for å velge 
fag som er relevante for VTA-oppgaver. 

b. Oppfordre medlemsbedrifter til å ta med junior-ingeniør hos konsulent i 
revurderingsarbeidet. 

c. Sørge for et attraktivt arbeidsmiljø. 
 

7. Neste styremøte: fredag 1.okt kl 9-1030 


