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Nettalliansen AS org nr 994 870 343 

Styrets oppsummering for 2020 
 

Nettalliansen er et kompetanse- og innkjøpssamarbeid eid av små og mellomstore 
nettselskap. Vi ivaretar eiernes interesser gjennom å etablere konkurransedyktige og 
attraktive fellestjenester som bidrar til å øke handlingsrommet til det lokale nettselskapet. 

Ved utgangen av 2020 har Nettalliansen 45 selskap på eiersiden, detaljer framgår av noter til 
regnskapet. 

Nettalliansen skal sikre økt kostnadseffektivitet for sine eiere, og skalafordeler, samhandling 
og innovasjon er fokusområder. Dette skal være eiernes viktigste redskap for økt 
konkurransekraft, utvikling av nye forretningsområder samt utnyttelse av kompetansen seg i 
mellom gjennom lønnsom samordning av ressurser. 

Historie og eierforhold 

Nettalliansen AS ble stiftet 17. juni 2009 som aksjeselskap, med Rakkestad Energi AS, Høland 
og Setskog Elverk, Nore Energi AS, Rollag Elektrisitetsverk LL, Trøgstad Elverk AS, Hallingdal 
Kraftnett AS, Tinn Energi AS og Sør Aurdal Energi AS som likeverdige eiere. 

Organisering av driften 

Nettalliansen AS har forretningsadresse hos Sør Aurdal Energi AS i Sør Aurdal kommune, og 
har kontorer i Oslo og Trondheim. 

Styret 

Styrets sammensetning etter generalforsamling 2020 har vært Nils-Martin Sætrang (leder), 
Halvard Fjeldvær, Audun Grynning, Geir Rismyhr, Sture Hellesvik og Kristin Lind. 
Varamedlemmer til styret har vært Ola Raknes og Ingve Vold. 

Styrets arbeid og mandat er regulert av gjeldende lovverk, selskapets vedtekter, 
aksjonæravtalen og strategidokument fastsatt av generalforsamlingen. 

Virksomheten i 2020 - Digitalisering gjennom Bransjeløsningen 

Nettalliansen AS ble opprettet for å inngå et forpliktende samarbeid om innkjøp av tjenester 
og materiell for eierbedriftene. Selskapet er ikke etablert for kapitalavkastning, men skal 
skape kortsiktige og langsiktige verdier for eierselskapene gjennom et kontinuerlig fokus på 
bedret effektivitet hos eierselskapene.  

2020 har vært året for digitale møter som følge av Covid-19. Teams har blitt et godt etablert 
verktøy i Nettalliansen og det har fungert bra når det ikke har vært mulig å gjennomføre 
fysiske møter.  

Forvaltning 

Flere av prosjektene som er gjennomført i Nettalliansen har gått over i forvaltning. Dette 
gjelder AMS, IT-drift, Avviks- og arbeidsordre, Håndbøker og Arkivløsning. Forvaltningen 
består av å følge opp de ulike løsningene og leverandørene. Det har også vært stort fokus 
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tilknyttet integrasjoner da dette utgjør en sentral del for å få ulike løsninger til å utveksle 
data på en god måte. 

Kundeløsning 

I 2020 ble det gjennomført anskaffelse av ny kundeløsning. Etter en godt gjennomført 
anskaffelsesprosess ble det etablert avtale med en leverandør som skulle levere en 
fremtidsrettet kundeløsning.  Leveransen ble betydelig forsinket og partene ble, etter 
forhandlinger, enige om å avslutte avtalen i mai 2021.  

Vi erfarer at eierselskapene har utgående avtaler eller avtaler som, på grunn av løpetid, er i 
strid med anskaffelsesregelverket. Ny konkurranse er utlyst med planlagt avtalesignering i 
løpet av august/september 2021.   

Tilsynsløsning 

Anskaffelsen av tilsynsløsning resulterte i en avtale med Cubit. Gjennom å ta i bruk 
tilsynsløsningen er det etablert et brukermiljø på tvers av selskapene, som bidrar til utvikling 
innenfor fagområdet.  

IT-driftsplattform 

Mange selskap ble flyttet over til felles IT-driftsplattform «Synergi» i løpet av 2020. Det har 
vært noen variasjoner i forhold til selskapenes opplevelse av utrullingsprosessen. I løpet av 
2021 vil alle eierselskap være på felles IT-driftsplattform. Felles IT-driftsplattform er 
fundamentet for videre utvikling av Nettalliansens Bransjeløsning. 

IT-strategigruppe 

Det er etablert en IT-strategigruppe som skal sikre raskere og enklere tilslutning til IT-
strategien, på tvers av alle aktiviteter i Nettalliansen 

IT-strategigruppen gjennomfører jevnlige møter med faste tema, som resulterer i konkrete 
innstillinger til styret. Eksempler på innstillinger fra IT-strategigruppa er føringer for nettdrift, 
integrasjonsplattform og IKT-sikkerhetsstrategi. 

Brukerforum og nettverk 

Fellesskap er et strategisk fokusområde i Nettalliansen og det har vært viktig å 
etablere/videreføre arenaer for erfarings- og kompetanseutveksling. For hvert system i 
Bransjeløsningen er det etablert brukerforum for standardisering, videreutvikling og 
erfaringsoverføring. I tillegg er det etablert flere nettverk for ulike roller og fagområder. 

Standardisering 

En av forutsetningene for å lykkes med Nettalliansen er standard løsninger og prosesser. 
Gjennom å gjøre oppgaver sammen og på samme måte vil vi legge til rette for mer effektiv 
drift, redusert sårbarhet, økt robusthet og mulighet for ressursdeling på tvers.  

Brukeropplevelser 

Erfaring etter utrulling av flere systemer er at gode brukeropplevelser må sikres gjennom 
felles rutiner for bruk. Denne erfaringen tar vi med oss inn i 2021 hvor brukeropplevelsen vil 
få større fokus. 
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Nettalliansens løsninger har potensiale til å bli de aller beste løsningene når 
allianseselskapenes samlede domenekompetanse stilles til disposisjon, og allerede 
kompetente medarbeidere deler på sine erfaringer og bygger Nettalliansens bransjeløsning 
basert på omforent mønsterpraksis. 

Digitalisering og digitalt støttede arbeidsprosesser er, etter styrets oppfatning, 
grunnleggende tilrettelegging for effektivisering innenfor og på tvers av selskapene. 

Arbeidsmiljø 

Ved utgangen av 2020 hadde selskapet 6 ansatte og en fast innleid ressurs. Sykefraværet er 
ubetydelig. 

Utvikling og resultat av foretakets virksomhet  

Det er styrets oppfatning at det fremlagte årsregnskap gir tilfredsstillende informasjon for å 
bedømme selskapets stilling og resultat.  

Nettalliansen agerer som et økonomisk kostsenter, og regnskapet gjøres opp med resultat 
på kr 0,-. Differansen mellom faktiske driftskostnader og forskuddsbetalte driftsmidler føres i 
balansen og avregnes gjennom eierkostnad i 2021. Det vises her til redegjørelse som følger 
av selskapets årsoppgjør. 

 

 

Begnadalen, 7. juni 2021 

For styret i Nettalliansen AS 

 
Nils-Martin Sætrang, styreleder 


