
 

 

 
 

 Referat 

 
  
Tilstede:   
Bjørn Bergheim, Statkraft (leder VTF) 
Sigve Rist, Lofotkraft Produksjon  
Ingebrigt Bævre, Statkraft 
Oddmund Brevik, Hafslund E-CO  
Ragnhild Hoel, Tafjord Kraftproduksjon 

Anne Marit Ruud, Energi Norge AS (sekretær VTF) 
 
Forfall:  
 
Dato: 4.4.2022, kl. 14.00-15.30 
Sted: Teams 
Sak: VTF Styremøte 3-2022  
 

 

1. Kommentarer til agenda og godkjenning av referat fra møtet  
Referat godkjent med en justering i teksten om overvåkingsplan for Hafslund Eco. 

VTF SAKSBEHANDLING 

2. VTF Styrets arbeidsoppgaver - VTF Vedtekter og handlingsplan 
Styringsgruppa gikk gjennom vedtekter og handlingsplan. Det er rom for å gjøre 
justeringer og forbedringer i arbeidsoppgaver som styringsgruppa arbeider med. 
Vedtatt revidert handlingsplan (fra 2022) må oppdateres på nettsiden. Ansvar: AMR 
 
Diskusjon om årets VTF budsjett: 

- Styretur eller deltagelse på felles konferanse? 
- Aktuelle arrangementer: ICOLD kongress i Marseille, hele VTF 

Styringsgruppe deltar på et av VTF regionmøtene 

 
3. Brev til NVE angående ressurssituasjonen 

Forslag fra Bjørn og Ingebrigt. Utkastet rettes opp etter innspill i møtet og legges over på 
VTF mal. Brevet stiles til Kjetil Lund.  

 

ARRANGEMENT 

4. VTF regionale høstmøter 2022 
Tittel på presentasjoner til høstmøtene kan legges inn her etter hvert som dere har ideer: 
Program VTF Høstmøter 
Vi forslår start med lunsj Kl 12 første dag med mindre det blir mange saker på agendaen. 
Få forslag har kommet til VTA etter oppfordring på mail om å sende inn forslag. 
Alle i VTF styret jobber videre med forslag til presentasjoner. 
Hotell er bestilt for møtene i Vest og Midt. Og nettsiden for VTF region vest er lagt ut. 
 

 
 

https://www.energinorge.no/fagomrader/fornybar-energi/VTF/Vedtekter_handlingsplan/
https://nhosp.sharepoint.com/:x:/s/VTF-styret/ETI1krw1QnFPhUc9WTSsv1EBERjP5k9ul4PeMUIUyVA0hQ?e=C5LM1B
https://www.energinorge.no/kurs-og-konferanser/2022/03/VTF_region_vest/


 

 

5. Eventuelt 

a. Per Vidar Halsnes ønsker avløsning i komiteen for godkjenning av fagansvarlige. 
Tenk gjennom og foreslå kandidater til neste møte. 

b. NVE har snart klare nye digitale veiledere for VTA- og fagansvarlig-godkjenning. 
Her vil det være henvisning til et brev fra VTF i 2000 med anbefaling om at VTA 
har ansvar for 30-50 anlegg hver. 
Til neste møte: Vurder om dette står seg ift ansvar og arbeidsmengde for VTA i 
dag.  

6. Neste styremøte: 9.5 kl 09.00 
  


