
Kommunikasjon i Nettalliansen

Anniken Pettersborg
Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt



Rolle og oppgaver

• «Det lille vinduet»

• Kommunikasjon på strategisk og 
operativt nivå

• Forenkling og gjentakelse



Rolle og oppgaver

• Kun 1/3 av alle endringsinitiativ når 
sine mål. 

Beer&Nohria, 2000;Higgs&Rowland, 2001. Clampitt, Williams&Dekoch, 2001;Kotter, 1995.

• En av flere årsaker er manglende 
vektlegging av kommunikasjon..

 Og spesielt for lite 
kommunikasjon om mål og visjon.



Rolle og oppgaver

• Kommunikasjonsstrategi/infoplaner
• Lage nyhetssaker
• Kommunikasjon i prosjekter
• Kartlegginger 
• Pressemeldinger
• Kompetansenettverk
• Strategiprosesser
• Presentasjoner, profil, film, SHN, 

nettsider 



http://www.nettalliansen.no



Innkjøp i Nettalliansen

Gunnar Bell
Innkjøpssjef



7

 Materiell 2.16 opphører 01.12.19

 Omsetning 200 MNOK +

 Gjennomført standardisering på skjøter 
og endeavslutninger

Materiell 2.19

 Konkurranse for VOKKS Nett AS

 Gjennomført sommer 2019

 Kontrakten tildelt Berggård Amundsen AS

 Forvaltes under M2.16

Materiell 2.16
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M2.16 - Standardisering

Konklusjon: 
• Standardisering fungerer
• Behov for bedre kommunikasjon 

om endringer..
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Materiell 2020
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 Materiell 2.16 opphører 01.12.19

 Alle selskap i Nettalliansen er 
deltakende selskap

 Nye selskap som vil bli del av avtalen:
 Dalane Energi AS

 Fusa Kraftlag AS

 Nettselskapet AS

 VOKKS Nett AS

 Andre?

 Omsetning 250 MNOK ?

 Ut av Nettalliansen = ut av avtalen
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Materiell 2020
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• Avtaleformen M2.16 fungerer bra, men:
• Gjøre nettselskapet mer effektivitet
• Digitalisering av montørens arbeid
• Nye krav til grossisten

• Nye produkter?
• Selskap med særlige krav til materiell
• Salt/sjø etc.

• Gjennomføres våren 2020
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Krafttak 17
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 Avtalen forlenget til 31.12.2020
 Siemens fikk bedre kontroll

 Leverandørmarkedet endres

 Tekniske forbedringer i samarbeid 
med HKN

 Nytt konsept på nettstasjon
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Andre initiativ
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 DLE Tilsyn
 Gjennomføres Q4 2019

 Biler
 Gjennomføres 2020?

 Arbeidsklær som egen 
avtale
 Kjøp / Standardisere rutiner



IKT-sikkerhet og Beredskap i 
Nettalliansen

Hanne Rodahl Johansen
IKT-sikkerhetsansvarlig
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IKT-sikkerhetsansvarlig

• Sikre at IKT-sikkerhet er hensyntatt i nye og eksisterende:
• Løsninger
• Arbeidsprosesser
• Rutiner
• Prosedyrer

• Kontaktpunkt mot eksterne aktører
• Tilrettelegge for å etterleve gjeldende krav
• Legge til rette for samhandling 
• Beredskapsbistand

Øvrige oppgaver
• Håndbøker
• Oversikt over kontakter og roller
• Brukere på Samhandlingsnettet
• Eventkoordinator
• Personvernrådgiver (GDPR)
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Gjennomført arbeid i 2019

IKT-sikkerhet
• CERTUS

• Organisering av KBF kap 6 og 7
• IKT-sikkerhetshåndbok
• Fagdag

Beredskap
• Forberedelse av tilsyn
• Beredskapsgjennomgang
• Standardisering av beredskapshåndbok

Vår 2019

IKT-sikkerhet
• Beredskapsøvelser IKT-sikkerhet
• Forslag til teknisk IKT-sikkerhetsprosjekt
• Forberedelse av tilsyn

Beredskap
• Forberedelse av tilsyn
• Lukking av beredskapsavvik
• Beredskapsgjennomgang
• Selskapsspesifikke beredskapsøvelser

Høst 2019
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Beredskapsarbeid i Nettalliansen 2019
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Planer og muligheter for 2020

IKT-sikkerhet
• Teknisk prosjekt med NC-spectrum
• Opplæring via junglemap
• Forberedelse av tilsyn
• Samarbeid med NVE

Beredskap
• Forberedelse av tilsyn
• Beredskapsgjennomgang
• Selskapsspesifikke beredskapsøvelser

Fagdag Beredskap og IKT-sikkerhet før påske 

Øvrig
• Ferdigstille resterende håndbøker
• Komplett CRM-systemet for enklere 

informasjonsdeling



IKT-forvaltning i Nettalliansen

Kenneth Halvorsen
IKT forvalter



Rolle og oppgaver

• Driftsoppfølging, løsninger, avtaler, rapporter

• Oppfølging av leverandører og brukere

• Lede brukerforum

• Har innsyn i support hos CGI og Rejlers



Virksomhetsarkitektur og IT-
strategi i Nettalliansen
Kjartan Mjøsund
Virksomhetsarkitekt / IT-sjef



Arbeidsmåte mht IT-strategi og virksomhetsarkitektur 
• Så langt i litt for stor grad en «prosjekttaktisk» tilnærming
• Etablering strategigruppe som feks gjennomfører temaspesifikke «sprinter»

• Bruke kompetanse i alliansen, forankre og spre kunnskap/forståelse

To-do på kort sikt gjennom enten prosjekt eller strategi/arkitektur-gruppe
• Målbilde, strategi og konkretisering ifm masterdata og fysisk dataarkitektur
• Integrasjonsplattform

• Målbilde, strategi samt konkretisering av kontrakt ifm bedre oppstykking av 
Synergiavtalen

• Videreutvikling av API

Arbeidsmåte og tiltak



Prosjektstyring i Nettalliansen

Lars Eirik Olsen
Prosjektsjef





✔ Koordinere prosessen fra utviklingsidé til investeringsbeslutning for prosjekter

✔ Utforme og vedlikeholde tilnærming og metode for gjennomføring av prosjekter 

✔ Oppfølging av økonomi, kvalitet og fremdrift for alle prosjekter 

✔ Styre og tilrettelegge for effektiv forvaltning av leverandører til prosjektene

✔ Tilrettelegge for strategisk og operativt innkjøp for prosjekter 

✔ Kommunikasjon og oppfølging mot eierselskapene 

✔ Sikre ressurser til prosjektstøtte for alle pågående prosjekter 

✔ Lede gjennomføring av prosjekter: Digitalisering av Anleggsbidrag, Kundeløsning og 

Nettdrift

✔ Lede handlingsplanutvalget



Strategi og ledelse i Nettalliansen

Maria Rodahl Johansen
Daglig leder



Rolle og oppgaver

• Holde blikket opp og frem –
gjøre Nettalliansens strategi

• Følge med og følge opp 
leverandører

• Være tilstede for selskap – både 
eksisterende og mulige nye

• Lære mye og ha det gøy på 
Nettalliansen-reisen 






