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2017 var preget av sterk vekst i 
antall medlemmer, elbilbestand, 
markedsandel for elbil og utbygging 
av ladestasjoner i Norge.

Norsk elbilforening opplevde en 
økende nasjonal og internasjonal 
pågang fra et stort antall samfunns-
aktører i 2017. 

Elbilforeningens ansatte har bidratt 
til kunnskapsdeling, synlighet og 
deltakelse i mediene, og gjennom 
deltakelse på andre faglig relevante 

arenaer i inn- og utland. Det store 
antallet henvendelser og forespørsler 
fra myndighetsorganer, politikere, 
medier, bilprodusenter og potensielle 
samarbeidspartnere, vitner om en 
styrket posisjon i norsk offentlighet 
i alle spørsmål som angår elektri-
fisering av veitrafikken. 

Organisasjonen har inntatt en 
udiskutabel ekspertrolle i spørsmål 
som angår elbilutviklingen i Norge.  

Norsk elbilforening er en medlemsorganisasjon 
med formål å fremme elektrisk mobilitet med 
energieffektive kjøretøy drevet av elektrisitet fra 
fornybare energikilder.

Årsberetning 2017 for Norsk elbilforening
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Nøkkeltall

 51 196 Antall 
medlemmer

40 018
32 724

14 447

 138 477
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3,42,72,61,8
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De politiske virkemidlene videreføres

I 2017 har Norsk elbilforening jobbet 
aktivt med påvirkningsarbeid for en 
videreføring og styrking av elbil-
politikken. Foreningen har jobbet 
systematisk for å sikre at Stortingets 
mål om at alle nye biler skal være 
nullutslippsbiler innen 2025, skal 
kunne nås. Foreningen har gjort det 
tydelig overfor politiske miljøer at 
2025-målet vil kreve aktiv bruk av 
virkemidler og målstyrt politisk inn-
sats. Avgiftsfordelene for elbil ble 
videreført i 2018-budsjettet, etter 
budsjettforhandlinger med regjeringens 
samarbeidspartier i Stortinget. I 
regjeringens opprinnelige forslag til 
statsbudsjett, foreslo regjeringen inn-
føring av engangsavgift for elbiler, og 
en avskaffing av det eksisterende 
skattefradraget for elbil som firmabil.
Norsk elbilforening og en samlet 
miljøbevegelse bidro til å få dette 
omgjort, og Kristelig Folkeparti og 
Venstre fikk reversert det opprinnelige 
forslaget, gjennom forhandlinger. 

Fritaket fra engangsavgift beholdes, 
og fradraget for elbil som firmabil ble 
endret fra 50 prosent til 40 prosent.
Stortingsflertallet vedtok også å 
videreføre fritak for mva og engangs-
avgift, i første omgang fram til 
utgangen av 2021. Samtidig fikk 

Norge grønt lys fra EFTAs overvåknings-
organ ESA til å videreføre nullmoms 
for elbiler fram til 2020. Vedtaket skal 
etter anmodning evalueres etter to år. 
Norsk elbilforening var i dialog 
med både Finansdepartementet og 
ESA i forkant av beslutningen, med 
begrunnelse for hvorfor nullmoms-
bestemmelsen bør videreføres fram 
til 2020. 

Det ble besluttet at omregistrerings-
avgiften og trafikkforsikringsavgiften 
(årsavgift) for elbiler skal fjernes i 
2018, og innretningen av engangs-
avgiften endres slik at ikke-ladbare 
hybrider, ladbare hybrider og for-
urensende biler blir litt dyrere.

I 2017 kom vedtaket om den såkalte 
50-prosentregelen. Dette sikrer at 
elbil aldri skal betale mer enn maksimalt 
halv pris. I første omgang vil dette 
gjelde for riksvegferjer og offentlig 
parkering, og senere for fylkesvegferjer 
og bomavgift. Det betyr at kommuner 
og fylkeskommuner som har innført 
full betaling for elbil, må reversere 
dette og tilby minst 50 prosent rabatt 
på parkering og ferjer.

https://elbil.no/esa-godkjenner-momsfritak-pa-elbil-for-tre-nye-ar/
https://elbil.no/esa-godkjenner-momsfritak-pa-elbil-for-tre-nye-ar/
https://elbil.no/esa-godkjenner-momsfritak-pa-elbil-for-tre-nye-ar/
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”2025-målet vil 
kreve aktiv bruk 

av virkemidler og 
målstyrt politisk 

innsats”
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Lading i hele landet 
Hver måned kommer det opp flere nye hurtiglade-
stasjoner. Det bygges i høyt tempo, og i 2017 fikk 
vi ferdigstilt et nasjonalt hurtigladenettverk fra 
Tromsø i nord, til Mandal i sør. Elbilforeningen 
har vært pådrivere for at også Finnmark skal ha 
tilgang på hurtiglading, og at hele landet skal være 
godt dekket innen utgangen av 2019.

Enova fikk bevilget 100 millioner til utbygging 
av lade- og fyllestasjoner for nullutslippsbiler, 
i budsjettet for 2018. I tillegg er det bevilget 
150 millioner kroner til klimasatsmidler, 
som fortrinnsvis går til kommuner og 
fylkeskommuners nullutslippstiltak.

Ladeklare borettslag 
Hjemmelading i felles garasjeanlegg har vært en kilde til 
konflikt for mange som bor i blokker og borettslag. I 2017 
vedtok Stortinget en endring i eierseksjonsloven, som gir 
hver enkelt seksjonseier rett til å anlegge ladepunkt på 
egen parkeringsplass. Nå skal det tungtveiende grunner til 
for at et sameie kan nekte beboere å anlegge ladepunkter 
der de bor.

Stortinget vedtok at lovendringen også skal gjelde for 
borettslag, og det forventes at endringen vil være på plass 
også for denne boligtypen i løpet av 2018. 
Elbilforeningen har også jobbet og fått gjennomslag for 
støtteordninger for borettslag og sameier som ønsker å 
legge til rette for lading i felles parkeringsanlegg. Blant 
annet har Oslo kommune innført dette, og den er blitt en 
mal for andre kommuner. Parallelt har vi jobbet for at en 
slik støtteordning skal gjøres nasjonal.

http://norskelbilforening.createsend1.com/t/d-l-oliirc-l-k/
http://norskelbilforening.createsend1.com/t/d-l-oliirc-l-k/
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”Hver måned 
kommer det opp 
flere nye hurtig-
ladestasjoner. ”

http://norskelbilforening.createsend1.com/t/d-l-oliirc-l-k/
http://norskelbilforening.createsend1.com/t/d-l-oliirc-l-k/
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Fag og rådgivning
Elbilforeningen har flere prosjekter 
med ekstern finansiering, blant annet 
drift og vedlikehold av den nasjonale 
ladestasjonsdatabasen NOBIL, på 
oppdrag fra Enova, og to Interreg-
prosjekter med svenske og danske 
partnere. Prosjektene har blant annet 
som formål å gi norske kommuner 
faglige råd om elbiler, ladeinfrastruktur, 
elsykler og andre råd innen elektrisk 
mobilitet. 

I begynnelsen av 2017 utførte Elbil-
foreningen en rapport for Enova om 
hvordan utbyggingen av ladeinfra-
struktur i hele landet bør planlegges, 
organiseres og finansieres.

Fagavdelingen opprettet også en egen 
rådgivningstjeneste for borettslag og 

sameier, som vil bli et viktig forretnings-
område i kommende år. Tjenesten er 
utviklet og profesjonalisert gjennom 
året, og har nå fått en god form. 
Tjenestene som tilbys vil være befaring 
og rapport med anbefalinger om 
tekniske løsninger, betalingsordninger, 
kravspesifikasjoner m.m. 

Rådgivningstjenesten har vært svært 
populær i 2017, og etterspørselen 
har vist seg å være langt større enn 
kapasiteten som har vært satt til å 
betjene disse henvendelsene. 
Elbilisten 2017 ble gjennomført på 
våren og over 12.000 norske elbil-
eiere bidro med sine erfaringer 
og meninger om elbil, lading og 
elbilpolitikk. Resultatene fra denne 
årlige undersøkelsen gir viktig 

innsikt og danner utgangspunkt for 
medieaktivitet, politisk påvirkning, 
dialog med bransjeaktører og 
internasjonal kunnskapsformidling, 
blant annet gjennom presentasjoner 
under EVS30 i Stuttgart.

Undersøkelsen Elsyklisten ble 
gjennomført sommeren 2017. Dette 
er den første nasjonale undersøkelsen 
rettet mot elsyklister, og der 
resultatene kan danne grunnlag for 
innsikt og medieaktivitet og gjøre 
Elbilforeningen enda mer synlig på 
elektriske transportmidler i tillegg til 
bil. 
 
Foreningen gjennomførte også 
Norges første statistikk for 
elsykkelsalg i 2017. 

Ved utgangen av 2017 hadde Elbilforeningen økt medlemstallet med 10.000 
sammenlignet med året før. Antall medlemmer har nå passert 50.000. Antall 
henvendelser fra medlemmer, særlig knyttet til lading, øker proporsjonalt med 
medlemstallet. Elbilforeningen jobber kontinuerlig med å styrke kapasiteten, og 
forbedre systemene som skal ivareta en god og tilgjengelig medlemsservice.

50.000
medlemmer
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Ladeapp
Elbilforeningens ladeapp med ruteplanlegger, har 
blitt et helt nødvendig redskap for medlemmer som 
ønsker forutsigbar lading på litt lengre turer. Appen 
har blitt en suksess, med over 17.000 brukere i året 
som gikk. Det jobbes kontinuerlig med forbedringer 
og nye funksjoner. 

Nye medlemsfordeler
Flere nye medlemsfordeler ble lansert i året som gikk. 

Elbilforsikring
Norges første elbilforsikring ble lansert i 2017. 
Norsk elbilforening og Storebrand forsikring utviklet 
dette produktet i samarbeid, og har felles eierskap til 
produktet. 

Ladebrikke
Elbilforeningens ladebrikke er fremdeles den mest 
populære medlemsfordelen. Det har blitt jobbet med å 
få flere ladeoperatører til å støtte bruk av ladebrikken, 
for å gjøre det enda enklere å lade underveis. Det jobbes 
stadig med forbedring og utvikling av funksjonaliteten i 
ladebrikken, og det har blitt enklere for nye medlemmer å 
bestille AutoPass-brikke på elbil.no, for gratis bompasseringer.

http://norskelbilforening.createsend1.com/t/d-l-oliirc-l-t/
http://norskelbilforening.createsend1.com/t/d-l-oliirc-l-i/
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Media og kommunikasjon
Elbil får stadig større oppmerksomhet 
i norske og internasjonale medier, 
og Norsk elbilforening har befestet 
stillingen som kunnskapsbase 
for media om elbilmarkedet og 
elbilpolitikken. Foreningen har lagt 
vekt på sin uavhengige rolle som 
forbrukernes veileder med testing av 
elbiler og ladbare hybrider, og har også 
lansert tester av elsykler. 

Som interesseorganisasjon har 
foreningen styrket sin medieaktivitet 
for å bidra og vinne innpass i 
samfunnsdebatter som berører 
elbilutviklingen og elbilskiftet. Vi har 
hatt flere større medieoppslag knyttet 
til elbilpolitikken med krav og innspill 
til nasjonale og lokale myndigheter.

I 2017 har det vært en liten nedgang 
i antall norske medieoppslag fra 
året før, men en sterk økning i antall 
internasjonale oppslag. Samtidig 
har omtalen i nasjonale medier blitt 
målt til å ha større gjennomslag enn 
tidligere.

Omtalens kvalitet og gjennomslag 
har økt med 10 prosent fra 2016 til 
2017. Dette skyldes i hovedsak flere 
større oppslag i TV og radio. Kvaliteten 
beregnes på grunnlag av ulike faktorer 
som antall oppslag, fokus i oppslaget, 
opplagstall og om omtalen er positivt 
eller negativt vinklet.

I 2017 økte trafikken på elbil.no med 
26 prosent til 3,4 millioner unike 
sidevisninger. Det er i hovedsak 
forbrukerstoff og veiledninger som 
kart med ladestasjoner, ladebrikke, 
dagens elbiler og elbiltester som 
er mest populært, men viktige 
saksområder som nyheter fra 
elbilmarkedet, elsykler og politiske 
prosesser, dekkes også.

Det blir sendt ut nyhetsbrev på epost 
hver måned, til medlemmer, brukere 
på elbilforum.no og påmeldte på 
nyhetsbrevet fra elbil.no. Nyhetsbrevet 
inneholder de viktigste nyhetene fra 
elbil.no og utvalgte medlemstilbud. 
I 2017 ble nyhetsbrevet sendt ut til 
68.000 mottakere på epost.

Elbilforum.no, som driftes av 
Elbilforeningen, har nå over 16.000 
registrerte brukere. Ved årsskiftet 
hadde foreningens Facebook-konto 
19.000 følgere, Twitter-kontoen hadde 
rundt 5.000 følgere, og Instagram 
1.300 følgere. 

Elbil.no og sosiale medier
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Elektriker´n i Sandefjord

AUTORISERT
INSTALLATØR

ET FIRMA
I XPERT GRUPPEN Nedre Gokstadvei 25 · 33

46 33 18

2 . se pte mbe r 2017   •  Nr. 202   •  Etable r t 1859 

l ø r dag
ti p s : 9 0 1 0 9 0 1 0

L ø ssalg 30 krone r

Under lUpen
Deler av helse-, sosial- 

og omsorgsetaten skal 

saumfares av konsulen-

ter. Pris: Flere hundre 

tusen kroner.  side 4-5

elbiler: - Vi kan godt betale for reserverte ladeplasser, men andre plasser bør fortsatt være gratis for elbiler, mener Fredrik Haugen i Elbilforeningen.  Foto: paal e. nygaard

strider Mot stortinget: Vedtaket om å innføre full parkeringsavgift for elbiler i Sandefjord 

er stikk i strid med et vedtak fra Stortinget. Flertallet blant stortingspolitikerne ber Regjeringen innføre en 

nasjonal grense på maksimalt halv p-avgift for elbiler.  Elbilforeningen ber lokalpolitikerne snu. side 6

"elbil-vedtak er feil

Funkisluksus  
i Åsen
Tre 250 kvadratmeter 

store villaer i glass og 

betong, til 12–14 
millioner kroner, skal 

bygges ved dragehuset 

i Nedre Movei. 

 ● nyheter  side 2

Fullt program 
på biblioteket
Utover høsten blir det 

arrangementer for 

store og små på 
bibliotekene i Sande-

fjord. Blant annet 
satses det på ungdom.

 ● kUltUr             side 10-11

Uforberedt på 
ultimatumet
Beskjeden fra hoved-

trener kom som lyn fra 

klar himmel forJørn-

Magne Johannessen  

i Runar Håndballs 
sportslige utvalg.

 ● sport  side 14–15

Utvalgte 
medieoppslag 
i 2017
------------------------------------------------------------

NRK Sør-Trøndelag: 
Elbilsalget stuper i Sør-Trøndelag
------------------------

TV2 Nyhetene:
Bileiere får ikke ladet – må selge 
elbilen
-----------------------

BBC Radio: 
Norwegian EV policy and market
-----------------------

Aftenposten: 
Elbilforeningen er bekymret over 
hybridveksten
-----------------------

NRK Dagsnytt atten: 
Kritikk av hybridbiler
-----------------------

NRK: 
Må ha 3000 hurtigladere for å nå 
klimamål
-----------------------

Deutche Welle: 
Norway showing the rest of the 
world how it is done
-----------------------

VG/E24: 
Oslo best på elbil
-----------------------

Dagens Næringsliv: 
Elbilforeningen og Storebrand med 
egen elbilforsikring
-----------------------

Financial Times: 
Reality of subsidies drives Nor-
way’s electric car dream
-----------------------

NRK Vestfold: 
Vil ha flere ladepunkter
-----------------------

NRK Dagsnytt atten: 
Tesla-avgiften
-----------------------

TV2 Debatt: 
Om lading med Ketil Solvik-Olsen
-----------------------
NRK Ekko: 
Batterier i elbiler
-----------------------

NRK Dagsrevyen: 
Ønsker kunstig lyd på stillegående 
elbiler 
-----------------------

Aftenposten: 
Vintertips for elbil

2017

2016

2015

Omtale av Norsk elbilforening i media

0 500 1000 1500 2000 2500

Nasjonal omtale Lokal omtale Internasjonal omtale
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mandag 23. oktober 2017

| Meninger |

Det er ikke den kjøpesterke middelklas-

sen vi er bekymret for når vi går hardt 

ut mot Regjeringens forslag til avgifts-

økning for elbiler i statsbudsjettet. Pro-

blemet er at forslaget vil bremse Norges 

viktigste bidrag til å gjennomføre det 

grønne skiftet hele verden nå snakker 

om. Vi skal kun selge elbiler i 2025 fordi 

vi skal oppfylle Parisavtalen, vi skal svare 

på FNs klimamål, vi skal skape en fossilfri 

verden – og vi har veldig dårlig tid. Det er 

elbilpolitikken som er Norges egentlige 

miljøpolitiske «månelanding».

Avgiften gjør det mindre gunstig å kjø-

pe store familie-elbiler og elektriske vare-

biler. Dette rammer spesielt elbiler med 

lang rekkevidde og elvarebiler som er på 

vei inn i markedet. Samtidig foreslås det 

en dobling av skatten på firma-elbil, som 

nå kan bli mange tusen kroner dyrere i 

måneden. Regjeringen setter med dette 

opp snubletråder på veien til elbilskiftet 

og 2025-målet. Signaleffekten er stor og 

forslaget er det motsatte av et grønt skat-

teskifte.

Kontraktbrudd

Vi står i startblokkene for en historisk 

omlegging, men elbilmarkedet er skjørt. 

I Norge har 130.000 personer kjøpt elbi-

ler (4,8 prosent av alle personbilene), og 

om litt over syv år skal de telle over en 

million. Det har Stortinget bestemt, men 

med budsjettforslaget bryter Regjeringen 

kontrakten med både Stortinget og be-

folkningen. 

Gjør det billigere å forurense 

Regjeringen har begynt nedtrappingen 

av elbilfordelene flere år for tidlig, og ar-

gumentasjonen har vinglet fra at tunge 

elbiler sliter ekstra mye på veien (dette er 

grundig tilbakevist av både TØI-forskere 

og faktisk.no), og at elbilsatsingen har på-

ført staten store inntektstap. Sannheten 

er at Regjeringen med dette ofrer elbiler 

for at det fortsatt skal være billig å foru-

rense. 
Siden Regjeringen tiltrådte i 2013, har 

staten tapt 2,4 milliarder kroner i en-

gangsavgift gjennom å gjøre det billige-

re å kjøpe bensin- og dieselbiler. Hadde 

elbiler vært pålagt samme gjennom-

snittlige engangsavgift som fossilbiler, 

noe som bare kan fungere som et tanke-

eksperiment da de ikke kan skattes for 

CO₂-utslipp, ville avgiftstapet for elbilene 

utgjort 1,6 milliarder kroner, ifølge bereg-

ninger fra konsulentselskapet COWI. Hvis 

Regjeringen er bekymret for inntektsta-

pet, kan den begynne med å hente inn 

noen av avgiftslettelsene den i flere år har 

gitt bensin- og dieselbiler.

Før elbilene er konkurransedyktige, før 

bilbransjen har gjennomført sine snuo-

perasjoner og før det er flere modeller på 

markedet, er det for tidlig å fase inn av-

gifter på nullutslippsbiler. Prisforskjellen 

mellom fossilbiler og elbiler må bli stør-

re, ikke mindre, slik utviklingen har vært 

i Regjeringens første periode. 

Med Regjeringens forslag vil ikke de 

nye elbilmodellene som kommer de nes-

te årene, kunne konkurrere på pris.

Finstemt og nervøst

Det er den finstemte balansen mellom 

incentiver og sanksjoner som bidrar til at 

stadig flere nordmenn velger å kjøpe el-

biler. Det er også norsk elbilpolitikk som 

har fått bilprodusenter og politikere og 

medier verden over til faktisk å si «look to 

Norway».
Når Nissan, Opel, Volkswagen – og Tesla 

– og andre lanserer nye modeller og be-

søker Norge med toppsjefene sine, dreier 

det seg om en type oppmerksomhet fra 

en av verdens største næringer vi aldri 

har opplevd her hjemme tidligere. 

Det er fordi Norge er blitt et testlabora-

torium for fremtidens grønne bilbransje. 

Tyske og asiatiske bilprodusenter lanse-

rer ikke sine nyeste elbilmodeller i Norge 

fordi de synes bildene blir så pene her. De 

gjør det fordi de får solgt bilene sine i et 

stort volum – i lille Norge. De ser hvordan 

norske forbrukere velger, hvordan de rea-

gerer på de ulike modellene og hvordan 

deres bil gjør seg i konkurranse med an-

dre elbiler på det banebrytende norske 

markedet. 
Bilbransjen vet at den må endre seg. 

Men fordi det blir kostbart, så vil den 

drøye så lenge som mulig, slikt ligger i 

markedsaktørenes og næringslivets DNA. 

Derfor er de norske incentivene så utro-

lig viktige.

Flere år for tidlig 

Vi er enige i at elbilene skal ha avgifter 

en gang ut på 2020-tallet, når elbilene 

er konkurransedyktige og modellene er 

der, slik at store og små familier, pendle-

re og bedrifter kan finne den elbilen som 

fungerer for dem. Dette har Stortinget 

også bestemt. Men Regjeringen ignore-

rer flertallet og begynner opptrappingen 

av avgifter før vi er over rampen, før rek-

kevidden er på plass, før vi har en løsning 

for elektriske varebiler og før bilprodu-

sentene har gjennomført den store «ku-

vendingen» som må til. Derfor er vi også 

opprørte over at Regjeringen setter elbil-

politikken i spill, flere år for tidlig. Reak-

sjonene våre kommer fordi dette er et før-

ste skritt i feil retning.   

Incentivene for kjøp av elbil fremfor å 

velge bil med fossilt brennstoff, gir nor-

ske forbrukere en økonomisk fordel. 

Elbilene gir også den internasjonale bil-

bransjen grunn til å drive innovasjon i 

det norske markedet, og med større opp-

 «Tesla-skatt»  
i dag vil slå ut på 
familie-elbilene  
i morgen.

Uklok  
elbil-
politikk
Debatt

Regjeringen vil skru opp avgif-

ten på de største elbilene. Det er 

uklokt, vil skape usikkerhet og 

bremse den nødvendige utskift-

ningen av bilparken.

Uten en renere bilpark når 

ikke Norge klimamålene som 

er satt av Stortinget. Da vil po-

litikerne sannsynligvis gripe 

til nærmeste løsning, nemlig å 

skru opp avgiftene igjen. Reg-

ningen ender fort opp hos dem 

av oss som har en dieselbil i ga-

rasjen.
Stortinget har vedtatt et mål 

om at fra 2025 skal alle nye biler 

være nullutslipp. Derfor bør de 

gjøre det enkelt for folk å velge 

elbil – selv om de har behov for 

syv seter og hengerfeste.

Elbilene med lang rekkevidde 

har store, tunge batteripakker. 

En Opel Ampera-E, en liten fami-

liebil med lang rekkevidde, veier 

for eksempel hele 1620 kilo. Den 

er på størrelse med en VW Golf 

– som veier kun 1268 kilo. Jo len-

gre rekkevidde og større bil, jo 

større og tyngre batterier.

Når flere store familie-elbiler 

med lang rekkevidde kommer 

på markedet, vil mange måtte 

betale denne nye avgiften der-

som regjeringen får viljen sin. 

Ikke fordi bilen er luksuriøs, 

men fordi den er tung.

En ny elbil på veien i dag en-

der opp som en elbil på brukt-

markedet. Nærmere 70 prosent 

av bilene er i dag dieselbiler. Når 

disse en gang skal byttes ut, vil 

det med stor sannsynlighet være 

med elbiler. Da er det en fordel 

at det er mange, ulike og gode el-

biler i markedet. 

Inger Elisabeth
Sagedal
kommunikasjonssjef, NAF

Elbilen er  
Norges største 
miljøpolitiske 
satsing

Ja, vi skal kjøpe elbil. Vi følger oppfordringen. 

Men dette er en samfunnskontrakt med  

flere parter. Nå bryter Regjeringen sin del  

av kontrakten.

Kronikk

m Elbilskiftet handler om 

en energirevolusjon 

som angår oss alle, og som 

gjør oss i stand til å bidra til  

å bremse de globale klima-

endringene

Stortinget bør gjøre det enkelt for 

folk å velge elbil, skriver Inger 

Elisabeth Sagedal.
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13| Meninger |

I 2010 begynte jeg på en bok om 

muslimske kvinner i Norge. Tanken 

var å lage en reportasje med por-

tretter som representerte mangfol-

det blant muslimske kvinner for å 

nyansere narrativet om dem som 

undertrykte og hjelpeløse. Det var 

ingen lett jobb. 
Mange hadde liten tillit til medier 

og journalister. Enda flere hadde 

reservasjoner mot å stikke hodet 

frem. Til og med Warsan Ismail ville 

være anonym i boken. Den samme 

Ismail som senere ble en tydelig 

samfunnsdebattant, som gjentatte 

ganger satte sin egen agenda i det 

offentlige ordskiftet. Til slutt fun-

gerte prosjektkoordinator i Mino-

tenk, Amin Elfarri, som en døråpner 

for meg.

Høy ytringsterskel

Under lanseringen i 2012 var delta-

gerne enige om at terskelen for å 

uttale seg var høy i mange minori-

tetsmiljøer. Normen var å ikke gjøre 

det, og normen ble opprettholdt av 

frykten for sosiale sanksjoner. 

Jeg har nylig vært redaktør for 

boken Skal liksom liksom-passet ditt 

bety noe? En samling med ti tekster 

fra ulike bidragsytere. Felles har de 

migrasjonsbakgrunn, men med 

ulike livssyn og politiske ståste-

der. De skriver om sterk tilhørighet 

samtidig som de problematiserer 

«norskhet» og kritiserer deler av 

samfunnsdebatten om innvand-

ring og integrering. Det er en kjær-

lighetserklæring til Norge – med 

kritisk twist. 
Denne gangen var det ikke van-

skelig å finne skribenter. Noen av 

bidragsyterne har aldri publisert 

noe før, andre er godt plantet i sam-

funnsdebatten. 
Der frykt for sosiale sanksjoner 

tidligere stoppet folk, er terskelen 

for å ytre seg mye lavere i dag. Sank-

sjonene er de samme, så den store 

forskjellen er at det har oppstått et 

hull i den sosiale kontrollen. Hullet 

har vokst, og vannet flommet. Nett-

verkene rundt er større, og det fin-

nes en bredere støtte til dem som 

velger å lufte skittentøyet. Faktisk 

melder mange skribenter heller om 

frykt for rasistisk hat enn sosiale 

sanksjoner.

Godt tegn for demokratiet

Den positive utviklingen skyldes 

også at mediene er blitt flinkere til 

å slippe til mangfoldet. Og vi har 

pionérer som Shabana Rehman 

Gaarder, Bushra Ishaq og alle andre 

som tok de første kampene med 

store personlige konsekvenser. De 

er senere blitt stående som motive-

rende monumenter. Og resultatet: 

fremveksten av den nye skravleklas-

sen. «Skravleklassen» er for mange 

et negativt begrep, men det fortel-

ler også noe om hvem man oppfat-

ter som en elite. Og bidragsyterne 

til Skal liksom liksom-passet ditt bety 

noe er i aller høyeste grad del av me-

ningsskapereliten.
Det er et godt tegn for demokra-

tiet når unge mennesker med mi-

grasjonsbakgrunn bruker fritid 

og krefter på å heve stemmen og 

gjennom den offentlige debatten er 

med på å påvirke samfunnet. Vi må 

feire endringene og fremgangen vi 

har hatt så langt og brette opp er-

mene for å fortsette kampen for et 

godt og trygt ytringsrom for alle.

Den nye  
«skravleklassen»

  I 2010 måtte jeg nesten gi opp å finne 

unge med flerkulturell bakgrunn som 

var villige til å delta i offentlig debatt. 

Debatt
Ellen
Reiss 
 Seniorrådgiver  
i Minotenk

Professor blander 

kortene
I Aftenpostens kronikk 16. oktober 

fortsetter professor Tor W. Andre-

assen å kalle Uber for et selskap i 

delingsøkonomien. Det har ingen 

annen begrunnelse enn å ivareta 

Ubers egne myter og særinteresser.

Språklig og rettslig er dette uten 

grunnlag. Mange medier har lenge 

formidlet det samme, men vi note-

rer at Aftenposten har gått over til å 

kalle en spade for en spade og Uber 

for et taxiselskap.
Som sådan er selskapet og deres 

sjåfører i Norge straffet med bøter 

og inndragninger for mangel på de 

tillatelser loven krever.

Uber har forsøkt å få gjennom-

slag for en særlovsgivning og hev-

det å være i en gråsone basert på at 

de drev med samkjøring. Det er av-

vist av samferdselsmyndigheter og 

domstoler.
Andreassen overser alltid dette 

i omtalen av Uber. I neste omgang 

omtaler han ny teknologi, for ek-

sempel autonome biler. Men hvor 

ble det da av delingsøkonomien?

Øystein Trevland
leder, Norges Taxiforbund 

merksomhet fra en av verdens største 

næringer får Norge mulighet til å skape 

ytterligere aktivitet i kjølvannet av elbil-

satsingen. Kloke hoder har allerede sett 

muligheter for å tilrettelegge for miljø-

vennlig batteriproduksjon og ladeløsnin-

ger for båter og biler i Norge.

Vårt globale bidrag

Elbilene gjør jobben med å kutte utslip-

pene. Dersom alle biler som selges er 

elektriske i 2025, vil den totale andelen el-

biler utgjøre omtrent 40 prosent. Med en 

million elbiler kutter vi to millioner tonn 

CO₂ i året. Vi skal klare dette, men det kre-

ver en dugnad, og det skjer ikke av seg 

selv. Avgiftslettelsene er myndighetenes 

bidrag. Valget vi gjør når vi velger elbil 

fremfor en fossilbil, er vårt alles bidrag. 

Vi skal ha små, effektive by-elbiler, vare-

elbiler som har rekkevidde for hele ar-

beidsdagen, langdistanse-elbiler som tar 

familien til hytta og pendleren til jobb. 

Elbilskiftet krever innsats fra alle som bor 

i dette landet. Det krever endringsvilje og 

deltagelse fra deg og meg, som må gjøre 

miljøvalget neste gang vi kjøper bil, og 

fra myndighetene som ber oss om å ta 

dette valget. 

Ja, vi skal kjøpe elbil. Vi følger oppfor-

dringen, men dette er en samfunnskon-

trakt med flere parter. Nå bryter den ene 

parten sin del av kontrakten. Det skaper 

usikkerhet og må ikke bli stående når for-

slaget skal til Stortinget og forhandlinge-

ne tar til. 
Reaksjonene våre er sterke. Elbilskif-

tet handler om en energirevolusjon som 

angår oss alle, og som gjør oss i stand til 

å bidra til å bremse de globale klimaend-

ringene. Vi ber om at Regjeringen holder 

sine løfter til folket og til Stortinget.

 
Christina Bu, Norsk elbilforening         

Marius Holm, Zero

Nina Jensen, WWF

Frederic Hauge, Bellona

Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender

Truls Gulowsen, Greenpeace

Finn Bjørnar Lund, Besteforeldrenes kli-

maaksjon
Anne Elisabeth Eriksrud, NAAF , Norges Ast-

ma- og Allergiforbund

Frank Jaegtnes, Elektroforeningen EFO

Jan-Olaf Willums, Electric Mobility Norway

Tore Strandskog, Nelfo - en landsforening i 

NHO

Vi er opprørte over at Regjeringen 

setter elbilpolitikken i spill, flere år for 

tidlig, skriver artikkelforfatterne.   

Foto: Lise Åserud, NtB scaNpix 

Mori Diakite, opprinnelig fra Kongo, 

er blant de nye stemmene  

i samfunnsdebatten og en av  

bidragsyterne i en ny tekstsamling. 
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manna skal 
bidra til 
Urban Påske 
 kUlTUR Side 30 Og 31

PaTeNT PÅ dÅPSkJOle 

Turid Haslevang strikket dåpskjole til 

barnebarnet Sofie.  
Side 21

bYggeR SkYTeHall  
BØS får landets mest kompakte anlegg for 

skyting på Bestemorenga.  Side 28 Og 29

miSTeR FORdel: Elbiler må fra i dag betale på alle fergestrekningene i Nord-

land. – Det er dumt både for miljøet og for de som enten vurderer å kjøpe elbil eller 

som har kjøpt elbil på grunn av fordelene, sier Henrik Nørve som er leder i Nordland 

elbilforening. 

NYHeTeR Side 6 Og 7

Nå må elbilene
betale på ferga

Rocks & Rivers 
skyter knopp
Anneke Leune har etablert 

ny base i Oppland sammen 

med partneren Morgan 

Lewis. 
 

Side 12

 ● NYHeTeR

en jobb for 
framtiden 
I dag går fristen for å søke 

videregående skole ut. 

Bendik vet hva han vil 

resten av livet. 

 
Side 4 Og 5

 ● NYHeTeR

muligheter for 
nytt handels-
område
I Fauske ønsker man å legge 

til rette for å føre opp et 

nytt forretningssenter på 

over 3.000 kvadratmeter. 

 
Side 10

 ● NYHeTeR

Norge er i ferd med å bli en av ver-
dens fremste elbilnasjoner – men 
svært mye av utviklingen på det-
te feltet skjer fortsatt i de større 
bykommunene.

– Elbilforeningens oversikt vi-
ser at fortsatt mangler hele 300 
distriktskommuner hurtigladere 
for elbiler, sier generalsekretær 
Christina Bu i Norsk elbilforen-
ing. 

Hun viser til at Norge skal re-
dusere klimautslippene med 
minst 40 prosent innen 2030, 
og mesteparten av disse utslipp-
skuttene må tas i transportsek-
toren.

– Tilgang til hurtiglading langs 
veinettet i hele landet er kanskje 
den viktigste barrieren for at folk 
skal velge å skifte til elbil, sier Bu, 
og legger til:

– Strømmen skal ikke bare rek-
ke til de korte turene til jobben i 
fremtiden. Hurtigladere må til om 
folk også skal bytte ut fossilbilen de 
bare bruker til langturer i dag.

Trenger 3000 
I dag er det omlag 850 hurtiglade-
re totalt i hele Norge. Vi vil trenge 
3000 flere av dem innen 2020, 
viser Norsk elbilforenings bereg-
ninger, som er basert på Trans-
portøkonomisk institutts fram-
skrivinger av nullutslippsbiler.

– De 3000 ekstra hurtiglader-
ne vil koste anslagsvis 3 milliard 
kroner, har Elbilforeningen reg-
net ut. Mange av ladestasjonene 
vil privat næringsliv ta seg av. 
Men det er også behov for offent-

lig støtte i mer marginale områ-
der, sier Bu.

Nye statistikker viser at det 
etter første halvår 2017 er cirka 
120000 elbiler på norske veier. 

I Elbilforeningens beregnin-

ger kommer det også fram at 
Norge må ha 400.000 elbiler i 
2020 for å være i rute med Stor-
tingets egne mål om utslippskutt.

Mye av investeringsbehovet på 
en milliard kroner i året til utbyg-

70 prosent av kommunene mangler 
hurtigladere til elbil. – Elbilveksten 
krever at distriktene må få ladere kjapt, 
sier Christina Bu i Elbilforeningen.

– Umulig å nå 
«Klimamålene blir umulige 
å nå hvis ikke det blir nok 
strøm til alle bilister som 
trenger det.», sier Petter 
Haugneland, kommunika-
sjonsleder i Elbilforeningen.»
Petter Haugneland, kommunikasjons-
leder i Elbilforeningen

300 kommuner mangler hurtigladere

 ○ Distrikt

Krever flere ladere: Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening vil ha flere hurtigladere i distriktene. I dag er 70 prosent av norske kommuner uten hurtigladere for elbil.  Foto: Ståle Frydenlund Distriktssvikt.

 Foto: Colourbox

14 prosent fleire patentsøknader
Nyskaping. Patentstyret fekk inn 2.062 patentsøk-
nader i 2016. Talet på søknader er på sitt høgste 
nivå sidan 2009, opplyser Statistisk sentralbyrå.

Auken i talet på patentsøknader kjem i stor grad 
av vidareførte internasjonale søknader. Desse stod 
i 2016 for 36 prosent av total mengd søknader. Man-
ge utanlandske søkjarar vil verne om løysingane 
sine med patent også i andre land.

Talet på søknader til Patentstyret på norske sø-
kjarar var 1.195 og er også større enn tidlegare år. 
Sju av ti av dei norske søknadene i 2016 kom frå 
føretak. ©NPK

45 prosent villige til å kutte
Sjukelønsordninga. Nesten halvparten av dei som er spurt i ei ny undersøking seier dei er villige til å kutte i sjukeløna. Like mange meiner Noreg har råd til å behalde ordninga som er i dag. 

At såpass mange er villige til å kutte, trur Virke-direktør Vibeke Madsen er ein indikasjon på at verkelegheita har inn-henta folk, at mange forstår at vi må slå ring om velferdssta-ten, skriv Dagbladet, som har bestilt undersøkinga frå Ipsos MMI.
– Samtidig som mange ser behov for å endre sjukelønsord-ninga, ser det ikkje ut som om politikarane våger å ta debat-ten, seier ho. ©NPK
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ging av lading fram til 2020 me-
ner Elbilforeningen må skje gjen-
nom private investeringer.

– Men det offentlige må være 
med og stimulere til utbygging i 
mindre tettbygde strøk, sier Bu.

– Svært skuffet 
Hun opplyser at Elbilforeningen 
har lagt til grunn at det et behov 
for en hurtiglader per 100 elbiler. 
Dette er justert fra 200 elbiler per 
lader i plangrunnlaget til NTP. 

– I dag har vi omtrent 120 elbi-
ler per hurtiglader, noe som er for 
lite og fører til ladekø på mange 
lokasjoner, sier Bu.

– Klimamålene blir umulige å 
nå hvis ikke det blir nok strøm til 
alle bilister som trenger det, sier 

Petter Haugneland, kommuni-
kasjonsleder i Elbilforeningen.

– Vi er svært skuffet over at Na-
sjonal Transportplan (NTP), som 
ble framlagt i vår, har få planer 
for elbilstrøm, sier Haugneland.

 I NTP står det at Statens veg-
vesen og Nye Veier må samarbei-
de med Enova, privat næringsliv, 
kommuner og fylkeskommuner 
om å dekke behovene for lading 
i Norge. 

Vedtok plan 
Rett før sommerferien vedtok 
Stortingets transport- og kom-
munikasjonskomité i sin innstil-
ling til Nasjonal transportplan 
(NTP) at det skal lages en nasjo-
nal plan for alternative drivstoff, 

herunder hurtiglading for elbi-
ler. Planen skal omfatte områder 
der det i dag ikke er kommersielt 
lønnsomt å bygge ut blant annet 
hurtigladere for elbiler.

– En konkret plan for denne ut-
byggingen har vi i Norsk elbilfor-
ening etterlyst lenge, og er veldig 
glad for at Stortinget endelig har 
vedtatt en slik plan. Men skal el-
biler være et reelt tilbud for hele 
landet holder det ikke bare med 
planer. Politikerne må framover 
ta mange flere og nye grep for å 
sikre hurtiglading også for alle 
bilistene som bor i eller besøker 
distriktene, sier Haugneland.

Lars Kristian Steen 
redaksjonen@nationen.no

Fakta
Elbiler i Norge 

 ○ 120.000 elbiler kjører i dag på norske veier. 
 ○ Norge må ha 400.000 elbiler i 2020 for å være i rute med  Stortingets egne mål om utslippskutt.
 ○ Det finnes i dag 850 hurtigladere for elbiler langs veiene  våre – de fleste i byområder.
 ○ 300 distriktskommuner mangler fortsatt hurtigladere for  elbiler.

KILDER: NORSK ELBILFORENING OG TØI

300 kommuner mangler hurtigladere

 ○ Distrikt

Tar etter: Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen sammen med Østerrikes transportminister Jörg Leichtfried – på besøk i Norge for å lære om norsk elbilsatsing.   
 Foto: Ståle Frydenlund 

Raskere: Innbyggere i små kommuner må vente kortere for tilgang på omsorgstjenester. Her fra Nordvikvågen på Utsira, Norges minste kommune.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Innbyggere i større kom-
muner må vente lenger på 
omsorgstjenester enn be-
boere i mindre, ifølge tall 
fra Statistisk sentralbyrå 
(SSB). 

SSB har sett på hvor mange 
som må vente mer enn 15 dager 
fra søknadsdato til sykehjems-
plass, hjemmesykepleie eller 
hjemmehjelp er på plass.

Halvparten av alle søknader 
om langtidsopphold i institu-
sjon (sykehjem) som bli innvil-
get, iverksettes i løpet av 15 da-
ger. For innbyggere i kommuner 
med færre enn 5.000 innbygge-
re får åtte av ti sykehjemsplass i 
løpet av den tida. I kommunene 
med 50.000 eller flere innbyg-
gere gjelder det for fire av ti. 

Også for helsetjenester i 
hjemmet er det forskjell i vente-
tiden for beboere i større kom-
muner. Hele 77 prosent av søk-

nadene totalt er iverksatt før det 
har gått 15 dager, og i små kom-
muner blir om lag 90 prosent 
av søknadene raskt iverksatt. 
I større kommuner gjelder det 
om lag 70 prosent av søknadene. 

Ventetiden for praktisk bi-
stand til daglige gjøremål (tid-
ligere kalt hjemmehjelp) er noe 
lenger. I de små kommunene 
iverksettes søknaden innen 15 
dager i nesten 76 prosent av til-
fellene. Tallet er 54 prosent i de 
største kommunene.

SSB har tatt utgangspunkt i 
tjenester der søknaden ble le-
vert i løpet av 2015 og 2016, og 
der tjenestene ble startet opp el-
ler endret i løpet av 2016. Med i 
statistikken er også det som om-
tales som negativ ventetid, hvor 
datoen for når tiltaket settes i 
gang, kommer før datoen der 
søknaden er registrert. 

Avslåtte søknader er ikke 
medregnet.  ©NTB

De store er tregere 
med omsorgtjenester

Pilotene i tre skandina-
viske pilotforeninger har 
sendt ut et første konflikt-
varsel til SAS, etter brudd 
i forhandlingene mellom 
partene.

Danske og norske SAS-piloter 
organisert i de tre skandina-
viske foreningene Dansk Pilot-
forening (DPF), Norske SAS-
flygeres Forening (NSF) og 
SAS Norge Pilotforening (SNF) 
sendte konfliktvarselet fredag 
25. august, skriver det danske 
bransjemediet Check-In.dk.

Ifølge nettsiden kommer 

streiketrusselen etter at for-
handlingene om en ny arbeids-
avtale for pilotene har vært 
fastlåst lenge.

– Det har overhodet ikke vært 
utsikt til fremdrift i forhand-
lingene over sommeren – tvert 
imot har SAS gang på gang be-
nyttet seg av sin tolkningsrett 
i forhold til gjeldende avtale til 
pilotenes ulempe, heter det i et 
medlemsskriv som Check-In.
dk har fått tak i. Ifølge nyhets-
byrået Ritzau betyr streike-
varselet for DPFs at en konflikt 
tidligst vil kunne tre i kraft fra 
midnatt 11. september.  ©NTB

Fare for pilotstreik og flykaos 

 Foto: Siri Juell Rasmussen

Ørjaseter trekker seg
Kringkastingsrådet. Elin Ørjaseter er så misfor-
nøyd med håndteringen av hijabklagene til Kring-
kastingsrådet at hun trekker seg fra rådet.

Allerede før programmet «Faten tar valget» går 
å lufta torsdag, har Kringkastingsrådet mottatt 
over 5.300 klager på at programleder Faten Mahdi 
al-Husaini går med hijab i programmet. Rådet har 
aldri før mottatt så mange klager.

Klagene er ikke behandlet ennå, men klagestormen 
har fått mye omtale, både i NRK og andre medier. 
Håndteringen har ført til at rådsmedlem Elin Ørjaseter 
har valgt å trekke seg, skriver Klassekampen. ©NTB

Veksten i Oslo har stagnert
Befolkning. Med netto utflytting, er det så godt 
som full stans i befolkningsveksten i Oslo. Bare 
fødsler bidrar til å holde folketallet i hovedstaden 
oppe.

I forrige kvartal ble det bare 241 flere innbyggere 
i Oslo, og på slutten av fjoråret var veksten enda la-
vere. Sist gang det sto like stille var på begynnelsen 
av 2000-tallet, skriver Aftenposten. I mer enn et tiår 
har befolkningen vokst raskt, men i fjor var veksten 
nede i 1,27 prosent.

I utgangen av juni hadde byen 669.060 innbyg-
gere. ©NTB
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https://www.dn.no/privat/2017/06/23/0712/Motor/-det-er-ikke-noen-vits-i-a-betale-for-a-forsikre-deler-en-elbil-ikke-har
https://www.dn.no/privat/2017/06/23/0712/Motor/-det-er-ikke-noen-vits-i-a-betale-for-a-forsikre-deler-en-elbil-ikke-har
https://www.ft.com/content/84e54440-3bc4-11e7-821a-6027b8a20f23
https://www.ft.com/content/84e54440-3bc4-11e7-821a-6027b8a20f23
https://www.nrk.no/vestfold/vil-ha-flere-ladepunkter-1.13628183
https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/NMAG03020417/12-10-2017
https://radio.nrk.no/serie/ekko/MDSP25019217/26-09-2017
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19110917/09-11-2017
https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19110917/09-11-2017
https://www.aftenbladet.no/bil/Minusgrader-og-sno-pa-fjellet-Slapp-av_-du-kan-fortsatt-ta-elbilen-til-hytta-10805b.html
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I august var Norsk elbilforening 
i Arendal og arrangerte kåringen 
av Norges elbilhovedstad. Det er 
første gang dette er blitt gjennomført, 
og arrangementet skal bli en årlig 
hendelse under politikkfestivalen i 
Arendal. De fire største byene i landet 
måtte rapportere inn tiltak og planer 
for elektrifisering og utslippskutt. Oslo 
vant tittelen for 2017, og ordfører 
Marianne Borgen donerte prisen, 
en hjemmeladestasjon, til Kirkens 
bymisjon.  

Nordic EV summit 2017 ble arrangert 
over to hele dager i Drammen og 
samlet 500 norske og internasjonale 
beslutningstakere, bransjefolk, 
forskere og interesseorganisasjoner. 
Konferansen var en stor suksess. 
NEVS ble med dette etablert som en 
sentral kunnskapsarena med stor 

internasjonal rekkevidde. I samarbeid 
med Teknisk Ukeblad, Electric Mobility 
Norway og Nordisk energiforskning 
har Elbilforeningen skapt en 
møteplass som åpner dører for nye 
samarbeid og viktige relasjoner. 
Det foregår en voldsom innovasjon 
i elbilfeltet, og det er viktig at 
bransjefolk, grundere, elbilprodusenter, 
politikere, elbilentusiaster og 
journalister fra hele verden, har gode 
arenaer for å møtes og utveksle 
oppdatert kunnskap. 

Norsk elbilforening arrangerte 
«Klimafrokost» i samarbeid med 
Norsk Klimastiftelse i januar, samt 
et seminar på Rådhuset i samarbeid 
med bystyrepartiene, i februar. 
Arrangementene har vært viktige 
for å etablere politisk dialog og for å 
posisjonere Elbilforeningens saker.  

Arrangementer

1 2

3 4
5

1. Nordic EV Summit 2017, februar. 

2. Landsmøtet på Lillehammer 5.-7. mai 2017

3. Klimafrokost, januar 2017. 

4. Arendalsuka, august 2017. 

5. Arendalsuka, august 2017. 

http://norskelbilforening.createsend1.com/t/d-l-oliirc-l-u/
http://norskelbilforening.createsend1.com/t/d-l-oliirc-l-n/
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Antall medlemmer per lokal-
forening ved utgangen av 2017:
Troms og Finnmark: 503 

Nordland: 786

Trøndelag: 2837

Møre og Romsdal: 1189

Hordaland: 6011 

Rogaland: 4191

Agder: 2798 

Vestfold og Telemark: 4023

Østfold: 2367

Oslo og Akershus: 20259

Mjøsen og omegn: 2134 

Ved utgangen av 2017 hadde Norsk 
elbilforening ti lokalforeninger 
som totalt dekker 15 fylker. 
Lokalforeningene består av lokale 
tillitsvalgte med engasjement for 
elektrisk mobilitet og et ønske om å 
bidra til en raskere utvikling på dette 
området i sine fylker. Styrene arbeider 
med lokalpolitikk, arrangementer og 
er ofte synlige i media. I tillegg til de 
ti som formelt er stiftet, så arrangerte 
Møre og Romsdal elbilforening 
oppstartsmøte 8. november 2017. De 
vil bli formelt dannet ved sitt første 
årsmøte i 2018.

I løpet av våren ble det avholdt 
årsmøter rundt om i landet med 
valg til styrene. Det er i tillegg blitt 
arrangert mange medlemsmøter 
med blant annet visning av nye 
elbilmodeller, glattkjøringsdag, 

bedriftsbesøk, solkraft, elbilpolitikk, 
hjemmelading og lading i borettslag 
på agendaen. Flere av styrene 
har vært aktive i å jobbe med 
mediesaker og med å gi innspill til 
lokalpolitikere, ofte i samarbeid med 
administrasjonen.

5.-7. mai ble det avholdt landsmøte 
på Lillehammer med delegater fra 
alle lokalforeningene, totalt rundt 60 
deltakere. Landsmøtet ble åpnet med 
ordførere i lokalpolitisk elbildebatt, 
og delegatene fikk ta del i et fyldig 
faglig program, debatter og formelle 
vedtak. Det ble også avholdt et 
publikumsvennlig elbilarrangement på 
Stortorget i Lillehammer. 

Organisasjon og tillitsvalgte

Vi har foreløpig ikke lokale 
foreningen i Buskerud (2899) 
og Sogn og Fjordane (494).

503

786

2837

2134

20259

2367
4023

2798

4191

6011

1189
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Foreningens totale inntekter i 2017 
var på 26,8 millioner kroner, som er 
en økning på 6,8 millioner kroner i 
forhold til året før. Økningen kommer 
i hovedsak fra kontingentinntektene. 
Kontingentinntektene er foreningens 
viktigste inntektskilde, og stod i 2017 
for i overkant av 22,7 millioner kroner. 

De totale kostnadene i 2017 var på 
19,9 millioner kroner, som er en økning 
på 2,9 millioner kroner sammenlignet 
med året før. En økning i de totale 
personalkostnadene på 1,2 millioner 
kroner står for en del av kostnadsøk-
ningen, og henger sammen med økt 
bemanning. Det samme gjelder en 

generell økning av driftsutgifter og 
etablering av nye kontorlokaler i Oslo 
sentrum.

Foreningens årsresultat gir et over-
skudd på 6,9 millioner. Foreningens 
likviditet var god gjennom hele året. 
Kontingentinnkreving fra måned til 
måned har gitt oss en jevnere balanse 
mellom inntekter og utgifter.

Basert på foreningens gode resultater 
og styrkede egenkapital, mener styret 
en videre drift av Norsk elbilforening å 
være forsvarlig.

Norsk elbilforening er norsk represen-
tant og medlem av den europeiske el-
bilforeningen AVERE med hovedsete i 
Brussel. I AVERE jobber vi for elektrisk 
mobilitet i EU og arrangerer den inter-
nasjonale elbilkonferansen Electric Ve-
hicle Symposium & Exhibition (EVS). 
9. – 11. oktober ble EVS30 arrangert i 
Stuttgart med 9500 besøkende, samt 
1400 konferansedeltakere. Norsk 
elbilforening søkte høsten 2017 om å 

arrangere denne internasjonale kon-
feransen (EVS32) i Oslo i 2019, men 
styret i AVERE valgte til slutt å tildele 
konferansen til Frankrike og Lyon. 

I april 2017 ble styreleder i Norsk el-
bilforening valgt til president i AVERE, 
som er en annerkjennelse av vår rolle i 
det europeiske samarbeidet. 

AVERE – The European Association for Electromobility

Økonomi Omsetning (mill. kroner)
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2017 2016
Salgsinntekt 581 855 2 356 997

Prosjektinntekter 1 565 074 1 850 105

Kontingenter 22 786 638 14 068 666

Annen driftsinntekt 353 435 224 748

Tilskudd samferdelsdepartementet 1 500 000 1 500 000

Sum driftsinntekter 26 787 001 20 000 516

Varekostnad (446 982) (1 081 181)

Lønnskostnad (10 032 560) (8 877 465)

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler (46 538) (48 400)

Annen driftskostnad (9 379 126) (7 054 188)

Sum driftskostnader (19 905 206) (17 061 234)

Driftsresultat 6 881 795 2 939 282

Annen renteinntekt 58 367 43 444

Annen finansinntekt 2 0

Sum finansinntekter 58 369 43 444

Annen rentekostnad (3 511) (610)

Annen finanskostnad (1 372) 0

Sum finanskostnader (4 883) (610)

Netto finans 53 487 42 834

Ordinært resultat før skattekostnad 6 935 281 2 982 116

Skattekostnad på ordinært resultat 26 150 (123 329)

Ordinært resultat 6 961 431 2 858 787

Årsresultat 6 961 431 2 858 787

Overføringer

Annen egenkapital 6 909 106 2 858 787

Sum 6 909 106 2 858 787

Resultatregnskap for 2017 
Norsk elbilforening
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Ansatte
Norsk elbilforening har i løpet av året 
økt bemanningen med to nye heltids-
stillinger. Ved årsskiftet var det tretten 
heltidsansatte, i tillegg til to deltidsan-
satte som bistår på medlemsservice.

Kjønnsbalanse
Norsk elbilforening har alltid fokus 
på å rekruttere kvinner som tillits-
valgte og ansatte. Dette er særlig 
viktig i en bransje som tradisjonelt 
har vært mannsdominert. Blant Elbil-
foreningens faste ansatte var det ved 
årsskiftet åtte kvinner og syv menn. I 
hovedstyret var det seks menn og tre 
kvinner, samt to kvinner og to menn 
i valgkomiteen. Blant de tillitsvalgte 
lokalt er det fortsatt flere menn enn 
kvinner.

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i foreningen er godt og 
sykefraværsprosenten lå i 2017 på 3,8 
prosent. Det avholdes jevnlige møter 
med de ansatte, ca. hver 14. dag. 

Styret

Styret har etter Landsmøtet 2017 bestått av følgende medlemmer:

Valgkomiteen har i 2017 bestått av følgende medlemmer:

Espen Hauge 
(styreleder)

Jonette Øyen 
(nestleder)

Geir Elsebutangen

Heikki Eidsvoll Holmås Øyvind Lunde Eivind Falk

Hege Lilleheil Horsberg

Gjermund Skaar Carl Anton Stenling Theresa Michelle Ridgway Olga Druyan 
(vara)

Sjur Stampe 
Vararepresentant

Arnhild Aarheim
Vararepresentant
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I desember 2017 
flyttet Norsk 

elbilforening inn i 
nye lokaler i Oslo 

sentrum.

Foto: Aksel Jermstad



Norsk elbilforening
Adresse: Møllergata 16, 0179 OSLO
E-post: medlem@elbil.no
Telefon: 90 70 45 45
www.elbil.no

Layout: Frekk Strek


