
 

NAEE seminar– 23. mars 2022 

Velkommen til Seminar 
 

Skal forbrukere beskyttes 
mot høye strømpriser? 

 
Onsdag 23. mars 2022, kl 15:00-17.00 

 
Handelshøyskolen ved OsloMet 

 
Velkommen til seminar i Norsk Forening for Energiøkonomi. 

 
De høye strømprisene de siste månedene har vært heftig debattert både i Norden og i resten av  
Europa. Mange økonomer er enige om at kraftmarkedet fungerer bra til å oppnå en effektiv 
ressursallokering, men samtidig skjer det en stor omfordeling fra forbrukere til produsenter i land 
hvor de faktiske produksjonskostnader ikke øker. Ut fra et fagøkonomisk synspunkt, bør da 
forbrukerne støttes av staten? Og hvis ja, hva er da de beste virkemidlene? Eller finnes det bedre 
måter å beskytte kundene mot ekstreme prisstigninger på et nødvendighetsgode? 
 
Innledere: 

• Berit Tennbakk (THEMA) 
• Thomas Tangerås (Research Institute of Industrial Economics) 
• Andreas Myhre (Agder Energi Kraftforvaltning) 
• Påfølgende diskusjon  
 

Berit vi gi en kort redegjørelse for de høye kraftprisene i 2021/22 og hva det har ført til av politisk 
oppstyr i Norge. Hun vil videre si noe om norske myndigheters valgte virkemidler for å redusere 
byrden på strømforbrukerne, og gi en samfunnsøkonomisk vurdering. Hun vil også drøfte ulike 
forslag til andre virkemidler. 
Thomas' presentasjon vil ha en lignende struktur, men fra et svensk ståsted. 
Andreas vil si noe om strømåret 2021 sett fra kraftleverandørs synsvinkel. Han vil komme inn på 
mulighetene for å tilby fastpriser til sluttkunder som et verktøy for å unngå store strømtopper. Han vil 
også diskutere hvordan ulike former for "strømstøtte" påvirker forretningsmodellen til krafthandel. 
 
Etter seminaret serveres det pizza og noe å drikke, med anledning til å fortsette diskusjoner. 
 
Seminaret er gratis for medlemmer av NAEE; for andre er prisen 250 kroner; faktura vil bli 
tilsendt. Hvis du melder deg som medlem nå, vil det ikke koste noe å delta i dette seminaret!  
 
Påmelding, send e-post til Gerard Doorman, gerard.doorman@statnett.no  
Påmeldingsfrist: mandag 21. mars kl 16:00 
 
Det vil også bli anledning til å delta via Zoom. Gi beskjed om dette ved påmelding, så vil det 
bli sendt en egen teams innkalling. 
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Medlemskap i NAEE 
 
Medlemskap i NAEE gir automatisk medlemskap i IAEE internasjonalt, et nettverk av eksperter innenfor det 
energiøkonomiske fagfeltet. Dette gir medlemmene gratis tilsendelse av artikkelsamlingen Energy Journal og 
gratis tilgang til tidsskriftet Economics of Energy & Environmental Policy, samt tilsendelse av en årlig 
oppdatering av IAEEs internasjonale medlemsregister, Membership Directory, med navn, adresser, e-mail og 
telefonnummer til alle medlemmene. Gjennom medlemskapet får en også invitasjon til fagmøter arrangert av 
NAEE og rabatt på IAEEs internasjonale konferanser. Se www.naee.no. 
 
Medlemskap i NAEE koster kr 1050,- for ordinære medlemmer og kr 550,- for studenter. Du kan melde deg inn 
ved å sende en epost til: 
 

gerard.doorman@statnett.no 
 
Inkluder følgende informasjon: navn, bedrift, bedriftens adresse (eller privat adresse), epost og om du er 
student. Du vil da bli registrert som medlem og motta faktura på medlemsavgift. 
 
 
 
 
 

Møtested 
Handelshøyskolen ved Oslo Storbyuniversitet (OsloMet), Pilestredet 35, 4. etasje. 
 
OsloMet - Handelshøyskolen - Google Maps 
 
Dersom du ikke finner frem, ring Mads Greaker på 400 20 986. 
 
Møtet vil også bli overført digitalt. Si fra ved påmelding at du ønsker å delta digitalt. Etter registering vil du da få 
møteinnkallelse i Zoom. 
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