Til

30. marts 2016

Udtalelse fra Interessentforum 30. marts 2016
Interessentforum har afholdt ordinært møde den 30. marts 2016, med
hovedfokus på Energinet.dk’s planlægningsgrundlag. Derudover har
Interessentforum drøftet Energinet.dk’s Årsrapport samt investerings- og
finansieringsplan. Interessentforum tager disse til efterretning, og har ingen
særlige bemærkninger. De generelle kommentarer til publikationerne er
indarbejdet i nedenstående.
Interessentforum har drøftet Energinet.dk’s energianalyser samt arbejde med
analyseforudsætninger. Interessentforum finder, at det er særdeles vigtigt, at
Energinet.dk fortsat varetager en opgave med at levere uafhængige data og
analyser, i en sektor præget af stærke økonomiske og politiske interesser og
mange interessemodsætninger.
Interessentforum støtter, at ENDK i sine analyser lægger afgørende vægt på en
klar sammenhæng mellem vurderinger af systemændringer/forsyningssikkerhed
og vurderinger af samfundsøkonomi og effekter for samfund og forbrugere.
Interessentforum har følgende kommentarer til henholdsvis koncept, proces og
kommunikation.
Koncept
Der er generelt stor forskel på, hvordan analyserne anvendes af de forskellige
interessenter. Derfor er det gavnligt med et format, hvor man både fremlægger
korte og let kommunikerbare udgaver, samt sikrer tilgængeligt
baggrundsmateriale og forudsætninger. Solcelleanalysen, som Interessentforum
blev præsenteret for på mødet, er et godt eksempel på et brugbart format. Det
vil dog være gavnligt for forståelsen af analyserne, at man i højere grad
tydeliggør de valgte forudsætninger og metodiske fremgangsmåder i materialet.
Interessentforum vurderer at det vil være nyttigt med en generelt tydeligere
fokus på usikkerhederne i analyserne, herunder hvilke faktorer og centrale game
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changers, der for alvor kan forstyrre billedet. Disse bør indtage en større rolle i
analyserne, ligesom arbejdet med udfaldsrum og alternative scenarier med
fordel kan prioriteres højere.
Proces
Der blev udtrykt ros for den høje grad af åbenhed og interessentinvolvering i
arbejdet med analyseforudsætninger såvel som energianalyser. Det kan dog
overvejes, om processerne kan gøres lettere at deltage i for de mindre aktører,
der ikke har samme ressourcer til deres rådighed som større interessenter.
Kommunikation
Generelt opfordres Energinet.dk til i sin kommunikation at have fokus på
målgruppernes forskellige behov, det vil sige kommunikere til både små og store
interessenter, samt presse og politikere.
Interessentforum kvitterer for den øgede grad af transparens omkring
Energinet.dk’s analyser. Interessentforum opfordrer imidlertid Energinet.dk til
ligeledes at være åben om relevante tal og data i forbindelse med
offentliggørelse af business cases, modsat i dag, hvor alle talstørrelser over én
kam holdes fortroligt.
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