PRESSEMELDING

Ny administrerende direktør i Troms Kraft Nett AS
Erling Dalberg (44) fra Tromsø blir administrerende direktør i Troms Krafts største
datterselskap. Dalberg rekrutteres internt fra stillingen som konserndirektør for stab.
44-åringen har 180 ansatte med seg i nettselskapet, som står overfor store utfordringer
og endringer. Store deler av kraftnettet ble bygget på 50-tallet. De neste årene skal
Troms Kraft Nett investere flere hundre millioner kroner for å fornye strømnettet.
- I tillegg skal selskapet gjennomføre det største teknologi- og logistikkprosjektet
noensinne; vi skal skifte alle strømmålerne til våre 69.000 kunder. Det innebærer at vi
skal inn i hjem og bedrifter til alle våre kunder. Jeg har stor respekt for de oppgavene
selskapet står overfor, sier Erling Dalberg.
Dalberg har bred og lang erfaring fra konsernet Troms Kraft. Han kom fra Telenor til
Troms Kraft i 2004, og har siden hatt ulike stillinger i konsernet. Han har vært daglig
leder i de tidligere datterselskapene Troms Kraft Fiber AS og Troms Kraft Invest AS,
styremedlem i en rekke av Troms Krafts datterselskaper, nestleder i alle datterstyrene
og styreleder i Ishavskraft AS. De siste tre årene har han vært konserndirektør for
stabsfunksjonene med ansvar for konsernets Kundeservice, IT, kommunikasjon, HR og
bygg.
Styreleder i Troms Kraft Nett AS og konsernsjef Semming Semmingsen er glad for at
Dalberg har takket ja til stillingen.
- Ny teknologi og endrede rammevilkår vil forandre selskapets arbeidsmetoder og
samhandling innad i bransjen. Derfor er det betryggende å få ved roret en som kjenner
bransjen, konsernet, selskapet og de ansatte godt, sier Semmingsen.
- Endringsledelse har jeg jobbet med i mange år, og jeg liker de utfordringene det
medfører. Jeg ser frem til å ta fatt på oppgaven, sier Dalberg, og legger til:
- Samtidig kjenner jeg kollegene jeg får. De utfører sin profesjon med nøyaktighet og
grundighet, og som uansett vær og vind prioriterer sitt samfunnsoppdrag: Å «skaffe lys i
husan».
Dalberg overtar etter Bjørn Laksforsmo og tiltrer tirsdag 1. desember.
Tromsø,
27.11.2015
Kontaktperson:
Erling Dalberg, tlf: 908 80 022
Lena Glosemeyer Fangel, tlf: 950 89 123

ADR:

9291 TROMSØ

TEL: 04925 FAKS: 77

TROMS KRAFT AS
60 12 18 E-POST: kunde@tromskraft.no www.tromskraft.no

ORG.NO.:

979 468 792

