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54. ExCo-møte – Melbourne, Australia – 21. og 22. oktober 2019. 

Hovedpunkter fra møtet 
 
1) ExCo-møtet, administrativt 
Monash University i Melbourne sto som teknisk arrangør av møtet, som ble ledet av Chair David 
Shipworth. De administrative sakene dreide seg hovedsakelig om følgende: 
-  Dette var det siste ExCo-møtet i den ettårs forlengede mandatperioden til DSM-programmet, 

potensielt også programmets aller siste møte.  
-  D. Shipworth orienterte om siste møte i IEAs EUWP, hvor det imidlertid ble vedtatt en anbefaling 

om at programmet videreføres med et nytt femårig mandat, som starter 1. mars 2020. Programmet 
endrer navn til IEA User-centred energy system TCP («Users TCP»). 

-  Dette innebærer at den utarbeidede visjon, misjon og strategi for programmet nå har god forankring 
i IEA. 

- I forventning om dette positive utfallet fra IEA EUWP-møtet, hadde ExCo forberedt ny webside, 
nytt grafisk design etc., med tanke på lansering av det nye Users TCP i etterkant av ExCo-møtet. 
(Se pkt. 3 nedenfor). 

-  Forberedelsene til et nylansert TCP hadde ført med seg betydelige ekstraordinære kostnader. 
Regnskapsrapporten viser at programmet vil komme gjennom denne overgangen og fremdeles ha 
en god finansiell buffer i Common Fund. 

- Det ble vedtatt å sette i verk en prosess for utlysning av en permanent stilling som ExCo Operating 
Agent etter utløpet av Sam Thomas’ midlertidige stilling. (Her kan i ettertid bemerkes at denne 
utlysningen endte med at Sam Thomas ble ansatt som fast Operating Agent med virkning fra 1. 
mars 2020). 

 
2) ExCo-møtet, fag 

Prosjektforslag: 
-  Østerrike: New Innovative Business Models for an Increased Flexibility in the Electricity Market 

(with a focus on small- and medium sized loads) – Concept Note. Vedtak: bearbeides videre og 
presenteres på nytt som konsept i neste møte. 

- Sverige: Gender, Energy and the Framing of new Energy Pathways – Concept Note. Vedtak: 
bearbeides videre til fullt prosjektforslag for presentasjon på neste ExCo-møte. Interesserte 
medlemsland er Australia, Nederland, Sverige, Storbritannia og USA. 

- RAP: Best Practices in Designing and Implementing Energy Efficiency Obligations. Vedtak utsatt. 
-  Sam Thomas på vegne av UK: Behavioural Insights Platform. Vedtak: Prosjektforslaget utvikles til 

fullt anneks. 
Statusrapporter: 

- Global Observatory on Peer-to-Peer Energy Trading and Community Self Consumption. Godkjent. 
- Social Licence to Automate. Godkjent, under forutsetning av at rollen til prosjektets nasjonale 

eksperter spesifiseres. (Annekset ble offisielt igangsatt på egen workshop etter ExCo-møtet). 
- Hard to Reach Energy Users. Statusrapport ble godkjent. 
- Energy Service Supporting Business Models and Systems. Statusrapport godkjent. 
 
3) Lansering av Users TCP 
ExCo-møtet var koordinert med All-Energy Australia, som er landets største fornybar energi 
konferanse. Users TCP hadde en keynote innledning ved Chair David Shipworth, hvor det nye TCPet 
ble formelt lansert, i tillegg til en egen fagsesjon knytta til konferansen. I denne sesjonen ble 
prosjektene til Users TCP presentert for et større publikum. 
 
4) Norsk deltakelse  
Det er i dag aktiv norsk deltakelse på ett av programmets annekser: Social license to Automate DSM. 
Her er NTNU norsk ekspert.  
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