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På frierføtter
Med Age Aleksandersen på omslaget og natt-rock-reportasje fra
Glomfjord som en av hovedsakene, er dette nummer av Fossekallen
kanskje mer attraktivt enn vanlig for yngre lesere. Og det var da også
noe av hensikten, for når bladet sendes ut denne gang, kan vi ønske
rundt 1 500 nye, unge lesere velkommen til spaltene. Disse leserne er
for tiden elever ved elektro- og kraftstasjonslinjer i videregående
skoler over det ganske land.
Denne gruppen ungdom er selvsagt spesielt interessert i, og derfor
kanskje ekstra lydhør for, hva som rører seg i vår bransje. Her er det
ikke vanskelig å få kontakt. Imidlertid krever rekrutteringssituasjonen i NVE og Statkraft at kontakten med dagens ungdom, ja samfunnet som helhet også for så vidt, blir atskillig bedre. Men hvordan
nærmer man seg så unge mennesker i dag når man ønsker å påvirke
deres valg av yrke eller arbeidssted? Hva kan vi gjøre for å få dem til å
velge en fremtid innen el-forsyningen, og da helst innen vår etat eller vårt selskap?
Her finnes nok av stalltips, fra stipendieordninger til tilbud om videreutdanning og fra lærlingekontrakter til kjønnskvotering og barnehageplasser. Ser man på situasjonen innen NVE og Statkraft, må
man nok satse på alt det som er,av hester, skal man få nok folki årene
som kommer.
Dette nummer av Fossekallen er ment som id6kbanki arbeidet med
å skaffe nye medarbeidere til vårt miljø. Minst like viktig vil det for
fremtiden imidlertid bli å holde på de medarbeidere man allerede
har fått. Også på dette felt må det satses for fullt.
Det hersker stort sett enighet om at det er urealistisk å regne med
skyhøye lønninger innen våre kretser. Men noe man også er enige
om, er at vi har svært mye annet å tilby en arbeidssøkende. Og dette
må vi spre kunnskap om!
Et godt og levende arbeidsmiljø med utviklende oppgaver og inspirerende kolleger og arbeidskamerater — det bør både NVE og
Statkraft kunne tilby sine ansatte — i hvert fall etter at bølgene etter
omorganiseringen har lagt seg.
Lys og varme er det viktigste — også i et arbeidsmiljø. Derfor har vi
valgt å la Ages kjente strofer og glitrende opptreden i nord følge vår
sommerhilsen til leserne — både til dem som er unge av år og til alle
de andre.
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Omslagsbilde:Natt til 17. mai
i år gikk den største rockekonserten siden Aker brygge
av stabelen i Glomfjord.
Statkraft støttet dette rock
mot rus-arrangementet, og
Age Aleksandersen stilte med
myttji lys og myttji varme.
Foto:SveinErikDahl/Samfoto.
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Myttji lys
og myttji varme

Formidabel mangel
på montører

Vil man høste,
må man så

Stilling ledig!

Naturgass i det
norske energisystem

Det største rocke-arrangementet
siden Aker brygge gikk av stabelen i Glomfjord natt til 17. mai i
år. Konserten, som var Meløy
kommunes rus-frie alternativ til
nord-norsk ungdom, samlet hele
2 600 tilhørere. Statkraft sponset
arrangementet, som ble en stor
suksess.

SIDE

4

SIDE

10

SIDE

29

I avdeling for energidistribusjon
og energibruk (NVE) står over 40
prosent av stillingene ledige, og
den negative utviklingen kan
bare delvis forklares ved et noe
lavt lønnsnivå. —Vi har mistet et
arbeidsmiljø som det vil ta flere
år å bygge opp igjen, uttaler
blant andre Eyolf Dahl, som er
leder for kontoret for energidistribusjon.

SIDE

32

Gassfyrte varmekraftverk er nå
introdusert i det norske energisystem. Dette betyr en helt ny situasjon, ikke bare for norsk kraftforsyning, men også for de industrier og bedrifter som hittil har
vært engasjert i vannkraftutbyggingen. Disse bedrifter bør snarest engasjere seg i den nye teknologi, mener energidirektør Asbjørn Vinjar.

SIDE

48

I februar 1982 ble det lagt frem
en offentlig utredning som viste
at el-forsyningen sto overfor et
udekket behov på rundt 1 000
montører. Lite er gjort siden den
gang, og i dag er situasjonen snarere blitt verre. Dette nummer av
Fossekallen er i stor utstrekning
viet rekrutteringsproblematikken
innen NVE og Statkraft.

Dr. ing.-student Magne Runde
mottar økonomisk støtte blant
annet fra Statkraft for å føre sine
studier ved Norges Tekniske Høgskole videre. Denne ordningen er
et ledd i en undervisningsavtale
som Statkraft har inngått med
NHT, som skal sikre grunnforskningen innen el-kraftteknikk.

Fossekallen eles og finansieresav Statskraftverkene.Tidsskriftetfungerer
som fellesorganfor Statskraftverkeneog Norgesvassdrags-og energiverk.
Utgivelsenforestås av et bladstyre.
Synspunkteri artikler og innlegg står for forfatterens regning, og representerer ikke nødvendigvisetatenes eller bladstyrets syn.
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Fem år gammel sjokkutredningfremdeles aktuell:

Formidabel
mangel på
montører
Av Aksel Nicolai Tonjer

y februar 1982 ble det lagt
1 frem en offentlig utredning
om montørpersonell i elforsyningen. Bakgrunnen var
den økende mangel på
montører ved el-verkene.
Utvalget som sto bak
utredningen, pekte på hva
som burde gjøres for å
komme mangelen til livs,
men etter fem år har man
fremdeles problemer med å
skaffe kvalifisert personell.

T desember 1980 ble det nedsatt et
1 utvalg som fikk i oppdrag å utrede
behovet for rekruttering av montører
klasse A,Bog H til engros- og el-verkene.

Manglet 1 000 montører

Utvalget konkluderte med at det på
landsbasis var ansatt 3 900 montører i
el-forsyningen og at man hadde et
udekket behov på rundt 1 000 montører. Mangelen var størst på landsbygda i utkantstrøk, hvor også rekrutteringen var dårligst. El-forsyningen
har ofte begrensede opplæringsressurser i disse strøk, som ofte forsynes av
små el-verksenheter.
For å kunne dekke behovet i løpet av
en fire-års periode, mente utvalget at
det gjennomsnittlige årlige utdanningsbehovet måtte anslås til 850 personer. Dette inkluderte de 500 stillin10
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Ved Glomfjordverkene er det
nesten håpløst å få
folk med sertifikat,
slår driftsbestyrer
Thorleif Jenssen fast.
Vi må få utdannet
flere fagfolk, og da
er lærlinger et
nøkkelord. Foto:
Svein Erik Dahl/
Samfoto.

gene som man antok ikke ville bli stilt
ledige som følge av naturlig avgang.

Styrket yrkesorientering
For å få utdannet så mange montører,
ble det foreslått en rekke tiltak. Det ble
pekt på at yrkesorienteringen måtte
styrkes: «På kort sikt må den lokale elforsyningen ta kontakt med nærmeste
skolemiljø og forestå den nødvendige
orientering. Det bør imidlertid nedsettes et eget utvalg til nødvendig saksutredning med sikte på et landsomfattende opplegg for yrkesorienteringen», het det.
Ellers ble det lagt frem en rekke forslag til effektivisering av opplæringssystemet. Utvalget mente at kommunikasjonen mellom bedriftene, skoleverket og ungdom som søker utdanning
måtte bli bedre, og at lærlingenes valg
av utdanningsvei i større utstrekning
planmessig måtte tilpasses bedriftenes
behov. Lærlingenes behov, ønsker og
evner måtte også tillegges større vekt.
Utvalget mente også at lærlingeordningen burde organiseres slik at et organ, forslagsvis på fylkesplan, fikk ansvar for gjennomføring av fagopplæringen på vegne av engros- og el-verkene.

Illont
orpersonell
i elforsyningen

Finansieringsordning
Bedrifter som har kapasitet, burde kunne påta seg praktisk opplæring av lærlinger for andre bedrifter dersom de
får dekket de kostnader dette medfører. Dessuten burde støtteordninger
tilrettelegges slik at valg av utdanningsvei ikke ble økonomisk betinget.
Et passende lønnstrinnssprang mellom
hjelpe-/spesialarbeider og montør ville
kunne forskyve arbeidskraften mot
montørsjiktet.
Utvalget pekte på at en omorganisering av el-verkene til større enheter
ville gi flere el-verk muligheten til å ta
inn lærlinger. Dermed ville man også
kunne tilby mer faglig interessant arbeidsmiljø.

Får ikke folk
Driftsbestyrer Thorleif B. Jenssen ved
Glomfjord-verkene satt som medlem i
utvalget. Vi spurte ham hvordan situasjonen er ved Glomfjord-verkene i dag,
fem år etter at utredningen så dagens
lys.
—Her er det nesten håpløst å få folk
med sertifikat, forteller Jenssen. —Ved
vårt nye kraftverki Kobbelv tok det for
eksempel et helt år før vi fikk tak i en
person med sertifikat. I Glomfjord kan
vi gjennom to eller tre annonser til nød
få dekket behovet, men som regel melder det seg bare én eneste kvalifisert
søker. Så hos oss er det sjelden snakk
om valg ved ansettelser.

/;'
Dårligere kvalitet
og lavere sikkerhet
—Hvilke konsekvenser mener du at
dette kan få for kraftforsyningen?
Hvis denne situasjonen fortsetter,
kan det bety privatisering av kraftforsyningen, altså at vi må kjøpe våre primære tjenester hos private firmaer. De
kan betale mer enn oss. Men med det
tror jeg vi står overfor tider med en
svekket kraftforsyning med atskillig lavere leveringssikkerhet. Personsikkerheten blir nok også dårligere ved en
slik løsning.
Hva mener du må gjøres nå?
Vi må selvfølgelig få utdannet flere fagfolk, og da er lærlinger et nøkkelord. Alle må bli flinkere til å ta inn lærlinger. Jeg tror også tilskuddene må
økes, de har vært for beskjedne.
Er Statkraft flink nok til å ta inn
lærlinger?
—Jeg har inntrykk av at det er blitt
ganske bra hos oss. Men vi har et problem i at vi mange steder ikke kan tilby
en praksis som er variert nok. Det innebærer at lærlingene må lånes ut til
andre bedrifter.

I 1982 ble det fastslått at Norge hadde en
mangel på rundt 1 000 montører
innen elforsyningen.
Siden den gang er situasjonen
snarere blitt verre.

Driver på
minimumsgrensen
Forbundssekretær Erik Quist i Norsk
Elektriker- og Kraftstasjonsforbund
(NEKF)bekrefter mangelen på montører.
Vi står overfor en formidabel mangel, sier Quist. —Mange el-verk driver
på minimumsgrensen. Krisesituasjoner oppstår brått og uten forvarsel. Vi
har et eksempel på at 10 av 16 montører har sluttet ved et el-verk i løpet
av et år.
Har det ikke skjedd noe siden utredningen om montørsituasjonen i elforsyningen som ble lagt frem for fem
år siden?
—Det har vært gjort svært lite sier
Quist. Situasjonen har bare forverret
seg. Det verste er at nå får vi ikke engang søkere til lærlingejobbene.
FOSSEKALLEN
NR. 5-6-87
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NEKF-representanter
slår et slag for Driftsdivisjonen:

Våre jobber
ert

e

Ved Morten Golimo
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og bedre
muligheteravansementsOpplæring,
markedsføring av bedriften
blir avgjørende for rekrutteringen til Statkraft i
årene som kommer, mener
representanter for Norsk
Elektriker-og Kraftstasjonsforbund (NEKF).
—Vihar mange spennende,
utfordrende og interessante
jobber å tilby ungdommen,
og det må vi bli flinkere til å
markedsføre, uttaler Sverre
Lauritzen, Leif Vikane og
Terje Stafsnes fra distrikt 18
av NEKF.Sammen arbeider
de med en betenkning om
rekrutteringsspørsmålet i
Statkraft.
er
folk på
det ikke
mange
hvis
et hjelper lite med
D Husebybakken,
noen ute på kraftverkene. NEKFer den
desidert største fagforeningen innen
Statkraft på driftssiden og det er vi som
tjener penger for bedriften. Skalvi fortsette å kunne gjøre det, må det legges
mye større vekt på opplæring og videreutdanning av våre folk.
Denne svært uparfymerte salven
kommer fra SverreLauritzen,LeifVikane og Terje Stafsnes; tre meget bestemte menn som har fått i oppgave å
komme med en såkalt betenkning i
spørsmålet om hva som må gjøres for å
sikre rekrutteringen innen Statkraft.
Og tenkt har de gjort. Ikke bare det, de
tenker temmelig høyt. Dissetre representerer distrikt 18 av NEKF,og de har
mer på hjertet.

Lite er gjort

Maskinmesterassistent eller ledningsmontør —
dette er kanskje blant de tøffeste jobber som
finnes. Her kreves både fysisk og psykisk styrke
— og det er klart at unge mennesker kan se
utfordringer i slikt, mener representanter for
NEKF.Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

Og hva må så gjøres?
Noe av det første som må til, er at
det oppnevnes lokale opplæringsråd
etter Arbeidsmiljølovens§ 12 for hvert
driftsområde. Slikdet er nå, har vi bare
et sentralt råd som riktignok er bredt
sammensatt, men dette er ikke nok.
Når folk søker seg inn på kurs, blir søknadene meget tilfeldig behandlet.
Rene bingoen. Behandlingen må styres
bevisst, og skal man få til det, må det
skje lokalt. Videreutdanning er jo den
enkelte medarbeiders ansvar, men om
han eller hun søker ett eller flere kurs,
og det ikke finnes et apparat som gjør
det mulig å la vedkommende få gå på
kurset eller kursene, virker det lite stimulerende. Resultatet blir ofte at folk
slutter, fordi de blir skuffet.

—Det har vært snakket mye om opplæring og etterutdanning i lang tid,
men lite er gjort. Vi vet selvfølgeligat
det koster penger å bygge ut et skikkelig opplæringsapparat, men det vil
komme til å koste atskillig mer å la Vi må markedsføre
være. Dette er imidlertid ikke nok. Det oss bedre
må gjøres mye på flere fronter både for —Ibetenkningen sier dere at Statkraft
at vi skal få nye medarbeidere til våre må ut å markedsføre sine stillinger.Det
er kanskje ikke så mye å markedsføre?
stillinger og beholde dem vi har.
Jo da, og enda mer spennende kan
det bli å jobbe i Statkraft dersom vi får
gjennomført noen av de forslagene vi
er kommet med. Men når det gjelder
markedsføringen av våre stillinger, elNEKFer den desidert største fagforeningen
ler for å si det på en annen måte; for å
innen Statkraft på driftssiden og det er vi som
tjener penger for bedriften. Skal vi fortsette å
bedre rekrutteringen, må vi ta fatt i
kunne gjøre det, må det legges mye større vekt
skoleungdommen.
på opplæring og videreutdanning av våre folk.
Dette høres ut som en innrømmelDenne svært uparfymerte salven kommer fra
Leif Vikane, Sverre Lauritzen og Terje Stafsnes.
se?
FOSSEKALLENNR. 5-6-87
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Ja,men det er sant. Vi må ut av det
trege, rigide mønsteret. Faktiskhar vi
mange spennende, utfordrende og interessante jobber å tilby ungdommen,
men de vet ikke om det. Det kan ikke
komme av annet enn at vi er for dårlige til å informere.
Hva vet for eksempel skoleungdom
om hva det vil si å være maskinmesterassistent ved et kraftverk, eller å
jobbe på ledningsnettet? Ingen ting.
Slikejobber er kanskje blant de tøffeste
som finnes. Det kreves både fysisk og
psykiskstyrke for å kunne inneha dem.
Det er klart at unge mennesker kan se
utfordringer i slikt. Det er da i første
rekke driftsdivisjonenvi ønsker å slå et
slag for.

Karriereplaner

Så kommer et viktig punkt til. Når vi
først får tak i nye medarbeidere og lærlinger, er det av avgjørende betydning
at vi kan tilby utviklings- og avansementsmuligheter. Vi må ha karriereplaner klare. Når du går inn som lærling, må du kunne vite hvilke muligheter du har for å holde interessen
oppe. Samtidig må Statkraft legge forholdene til rette for at så skal kunne
skje.
Dette innebærer også at vi må forandre stillingsmønster og stillingsbetegnelser. Når en nyutdannet medarbeider begynner hos oss, må vi kunne
vise til hvilke utviklingsmuligheter
vedkommende har, og ikke minst hvilke krav det stilles for å komme et skritt
videre oppover.
Så løsningen er å finne på nye stillinger?
Ikkeå finne på for moro skyld.Det
er for eksempel et reelt behov for en
stillingskategori mellom fagarbeider
og montasjeleder på linjesektoren. Slik
det er i dag, går fagarbeiderne alt for
lenge på samme nivå. Mange av dem
går på kurs for å avansere, men alt for
ofte opplever de skuffelsenover å måtte forbli på fagarbeidernivå.

Forspillerressurser
Det som er ille, er at vi på den måten vi
driver nå, forspilleren masse ressurser
i form av entusiastiske unge mennesker. Her er vi inne på enda et viktig poeng. Statkraft har alt for lett for å gå ut
og innhente anbud fra private firmaer
når det skal utføres for eksempel reparasjoner, moderniseringsarbeider eller for den saks skyld nymonteringer.
—Det finnes ingen arbeidsområder innen elforsyningen der ikke kvinner kan gjøre en
fullgod jobb, selv om vi fremdeles i 1987 gnir
oss litt i øynene når vi ser en kvinne i masta,
innrømmer NEKF-representantene. Foto: Svein
Erik Dahl/Samfoto.
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Denne trenden må vi snu. Vi har jo folk
som kan utføre denne typen arbeid.
Det de trenger er bedre opplæring og
videreutdanning. Skalvi få nye folk, og
beholde dem vi har, må vi vise dem at
de er verdt å satse på. Dessuten er det
jo snakk om en økonomisk gevinst for
Statkraft hvis vi bruker eget personell i
større grad.

Lønnen

—Aproposøkonomi — så var det lønningene, da?

—Forå rekruttere og beholde våre
medarbeidere er det klart at lønnen
har stor betydning, men det betyr ikke
alt. Vi er klar over at vi foreløpig ikke
kan friste med store lønningsposer. Nå
vil vi i første omgang se på hva som
kan gjøres internt for å øke lønnsomheten generelt. Lønn i seg selv løser
ikke problemet. Vi vil ha bygget opp
en organisasjon som er best mulig, og
når den er ferdig utbygd slik vi ønsker
det, håper vi at lønningene kommer etter. Nettopp derfor synes vi det er viktig å fokusere på arbeidets egenart når

les, i 1987, gnir vi oss litt i øynene når
vi ser en kvinne som arbeider i våre
stasjoner eller på vårt ledningsnett.
Men det sier mer om oss menn enn om
kvinnene. Vi har flere eksempler på at
Vil gjerne ha flere kvinner kvinner som begynte å arbeide hos oss
—Det er ikke mange kvinner i deres som renholdere, syntes arbeidet i
rekker. Er kjønnskvotering en tanke?
kraftstasjonen så så interessant ut at de
Gjerne det. Faktisk er kvinner på sluttet for å ta seg videreutdanning i
full fart inn allerede. Hos oss finnes det elektro/mekanisk for så å komme til-'
ingen arbeidsområder der kvinner ikke bake som fagarbeidere. Det er også
kan gjøre en fullgod jobb.
viktig for miljøet at vi får inn flere kvin—Derekan vel knapt si noe annet? ner. Foreløpig er bare én prosent av
Vi må nok innrømme at fremde- våre organiserte medlemmer kvinner.
vi går ut og informerer unge mennsker
om hva vi driver med.

I prinsippet er det ingen grunn til at
kvinnene ikke kan utgjøre 50 prosent.
Det har med holdninger å gjøre.
De fleste av de kvinnene vi organiserer, er renholdere. Og det bør sies; at
renholdet er noe av det viktigste arbeidet som gjøres i en kraftstasjon. Skitt
kan gjøre store ødeleggelser. Det hjelper lite å bygge store anlegg dersom
det ikke gjøres rent. Det blir aldri nevnt
på høyere nivå. Der tas det som en
selvfølge.Så også på dette området er
det mye som må gjøres på opplæringsog rekrutteringsfronten.

FOSSEKALLENNR. 5-6-87
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Skrikendebehov for bedre opplæring:

Energiskole
på trappene
Ved Morten Golimo

A lenearbeidforegår ofte

på tvers av sikkerhetsforskriftene.Folkføler seg
ikke tilstrekkeligrutinert.
Bemanningssituasjonenfører
til psykiskebelastninger.
Nesten alle føler behov for
bedre opplæring.
Dette går fram av en
undersøkelseom arbeidssituasjonenblant skift-og
vaktpersonellved elektrisitets-og kraftverksom
ble foretatt i 1984. Det ble
slått alarm, og man gikk
straksi gang med å finne en
løsning på problemet. Nå ser
man kontureneav et forslag
om å utdanne en ny faggruppe, kalt energiteknikere.
i august
1985.
Det
N åsont
måbransjekor
vi gjøre noe,
lød det
fra univar samlet til konferanse for å drofte de
dystre resultatene av arbeidsundersøkelsen. Men i stedet for å avsynge klagesanger, gikk bransjen billedlig talt
sammen om å komponere nye kampsanger. I dag kunne koret gjerne stått
fram og sunget Seier'n er vår.
—Resultatetav undersøkelsen virket
skremmende. Vi ante nok at det var
visse problemer ute å gikk, men ikke at
de hadde slike dimensjoner. Målet
med arbeidet for å løse problemene
var å finne ut hvordan vi best kunne
For tiden planlegges en energiskole med tanke
på en helt ny yrkesgruppe — energiteknikere.
Poenget med skolen er à utdanne
kraftstasjonspersonell som er rustet til å stå
alene i en arbeidssituasjon. Illustrasjon: Svein
Nyhus.
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endre og bedre opplæringen av fagpersonellet, slikat de kan føle seg tryggere i alenesituasjonen.
Dette sier forbundssekretær i Norsk
Elektriker- og Kraftstasjonsforbund
(NEKF),Kjell Harald Olsen. Han har
vært medlem i det arbeidsutvalget
som ble nedsatt for å utarbeide planene for den nye energiskolen. Bakgrunnen for hele prosjektet var at man på
NEKF'slandsmøte i 1982 vedtok å se
nærmere på problemene med alenevakter ved elektrisitets- og kraftverkene og utdannelsessituasjonen. I 1984
var undersøkelsen altså ferdig, og våren 1986 ble det nedsatt et bredt, sammensatt utvalg i regi av Rådet for fagopplæring i arbeidslivet, som skulle utarbeide en opplæringsplan for energiteknikere, en helt ny faggruppe. Allerede etter et år kunne dette utvalget
legge frem resultatet av arbeidet sitt. og vedlikeholdsoppgaver i kraftstasjoner og tilhørende kontrollrom.
Utdannelsens første år er grunnkurs
Tryggerepå arbeidsplassen ved videregående skole.Det andre året
—Hva innebærer denne nye energi- er videregående kurs I, drift og vedlikehold som er tilpasset de arbeidsforhold
skolen?
Poenget med skolen er å utdanne som er i kraftstasjoner. Deretter er det
kraftstasjonspersonell som er rustet til lagt inn et praksisår. Selve energiskoå stå alene i en arbeidssituasjon. Det vil len, som utvalget har kalt den, er ny og
si personell som kan gripe inn i en feil- her er hovedsaken teoretisk opplæsituasjon for å begrense eller hindre ring. Dette fjerde året er obligatorisk
eventuelle skader på anlegget, og som for alle som ønsker å framstille seg for
kan foreta feilretting og enklere ved- fagprøven som energitekniker. Men
likehold alene. I korte trekk kan du si at fagprøven kan man ikke ta, før man
dette i praksis innebærer at en energi- har gjennomgått nok et praksisår, det
tekniker skal beherske både en tekni- femte året. Om man ønsker å gå videre
kers, en elektrikers og en mekanikers for å få en ytterligere utdanning innen
arbeidsoppgaver. Dette mener vi er dette område, har utvalget foreslått
nødvendig for at de som er alene på annet år i energiskolen. Når man har
vakt, skal kunne føle seg trygge, og gjennomgått og bestått eksamen herdermed unngå de psykiske belastnin- fra, har man kompetanse til å gå inn
ger som undersøkelsen viste at mange som driftssentraloperatør eller maskinutsettes for. Situasjonen i kraft- og mester.
elektrisitetsforsyningenhar endret seg
så mye de siste årene at vi mener det er Tilpassesutviklingen
Kan folk som allerede er utdannet mebehov for denne nye faggruppen.
Hva med teknikere, elektrikere og kanikere, elektrikere og lignende også
mekanikere, er det over og ut med bli energiteknikere?
dem nå, da?
—Ja.De kan da, dersom de har tilNei, det er klart det ikke er det, men strekkelig relevant praksis og teoretisk
vi jobber med en framtidsrettet plan, kunnskap, begynne direkte ved enerog da må man være forberedt på visse giskolen.Den er de nødt til å gjennomforandringer på arbeidsplassene etter gå for å få den nødvendige teoretiske
hvert. Det er vokst fram et behov for en skolering. De som ikke har jobbet i
ny faggruppe, og de foreslåtte energi- kraftstasjoner tidligere, må skaffe seg
teknikerne vil etter utvalgets mening slik praksis først.
kunne fylle det tomrom som er oppSelveenergiskolen er lagt opp slik at
stått.
den lett kan tilpasses utviklingen. Den
er bygget opp etter et slags modulsysFem års utdannelse
tem, der hver modul kan skiftes ut et—Hvordanvil utdannelsen bli bygget ter hvert som det skjer nye ting på den
opp?
tekniske fronten. Utvalget mener at
Forslaget er en fem års fagutdan- energiskolen, slik vi har tenkt oss den,
nelse etter grunnskolen. Det er nød- kan tilpasses det allerede eksisterende
vendig med så vidt lang tid, for at ener- videregående skoletilbud som i dag
giteknikeren skal få den teoretiske og driver kraftstasjonskurs, under forutpraktiske opplæring som er nødvendig setning av nødvendig teknisk opprustfor å kunne utføre selvstendige drifts- ning.
-
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Den nye energiskolen er tenkt lagt opp slik at
den lett kan dIpasses den videre utvikling, for
eksempel overgang til gasskraftverk, forteller
Kjell Harald Olsen i Norsk Elektriker- og
Kraftstasjonsforbund.

Skolen er tydeligvis tilpasset videre vannkraftutbygging, men de tidene er vel snart over. Hva så?
Vi mener at modellen med et modulsystem fanger opp dette. Etterhvert
som behovet for fagpersonell til andre
alternative energikilder melder seg,
kan vi ved å skifte ut moduler, gradvis
tilpasse skolen det eksisterende behov.
Fem år er en lang fagutdannelse?
Ja,og vi har fått noen kritiskekommentarer fra enkelte hold på varigheten av utdannelsen. Men nå er det
også planer om at annen fagutdannelse skal økes med et halvt år, og da vil
forskjellen ikke lenger bli så stor. Man
skal også huske på at denne samlede
utdannelsen vil bli sidestilt med tekniske skoler, og at den gir mulighet for videre utdannelse ved høgskolene. Jeg
tror dette kan bli et interessant alternativ for ungdommen, som tross alt
må velge i et mylder av utdanningstilbud.

Ingen negative signaler

—Hvordan har bransjen mottatt forslaget?
—Vihar ikke fått noen negative signaler, i allfallikke så langt. Vårt forslag
har vært ute til høring hos ulike referansegrupper, og nå er det opp til de
berørte instanser og departementene
å komme med sin mening. Både Oljeog energidepartementet og Kirke-og
undervisningsdepartementet skal uttale seg, men det er Kirke- og undervisningsdepartementet som har den
avgjørende myndighet. Utvalget mener at det har fremlagt et reelt forslag
og vi håper at skolen vil se dagens lys
om ikke så alt for lenge, sier Olsen.
FOSSEKALLENNR. 5-6-87
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Statkrafttar del i montør-utdanningen:

20 lærlinger på
lønningslisten
Av AkselNicolaiTonjer
i de siste årene vært satset
Det verksmontører.
er mangel påIelutmer på lærlinger.
dannelsen av montører er
—Vimå ta vår del av
lærlingeordningenviktig.
opplæringen, sier Jorunn
Mens Statkrafttidligere stort Johansenved personalsett hentet inn ferdig
avdelingen.
utdannet personale, har det

L.

le Øystein Grøgård er lærling ved
Hamang transformatorstasjonutenfor Oslo.Hvordan ser han på det å være
lærling?
Jeg syns det er OK.Miljøet er fint
og folkene greie. Det som er litt dumt,
er at jeg ikke kan få all opplæringen
her. Noe av tiden må jeg ut til et lokalt
el-verk. Men det går nok det og.

Uten ombygging
ingen lærling
At ikke all opplæring kan gis på ett og
samme sted, har vært et problem og til
en viss grad en unnskyldning i Statkraft for ikke å ta inn lærlinger. Odd
Vågmo, som er Grøgårds faglige leder,
sier at uten den ombygningen som for
tiden foregår ved stasjonen, ville det
ikke vært mulig å ha en lærling på Hamang.
Dette er vår første lærling, og det
har forsåvidt vært fint, sier Vågmo.
Men uten ombygningen ville det
vært umulig. Vi er nok åntall montører
her til at vi kan ha en lærling, men vanlig drift på en transformatorstasjon gir
bare grunnlag for en liten del av opplæringen. Selvom vi nå bygger om, må
Grøgård ut til et el-verk for å få den
nødvendige praksis.

Burde vært bedre planlagt

Det bør planlegges
og tfirettelegges
bedre, mener Odd
11,1gmosom fikk en
lærling dettende
ned ovenfra.
18
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Hvordan er dette planlagt?
—Vimå ta det som det kommer. Personlig mener jeg at det burde vært
bedre planlagt, at det burde vært tilrettelagt bedre. Noen skulle ha samordnet det slik at våre, altså Statkrafts
lærlinger ble trukket med der det skjer
ting som er relevante for dem. Slikdet
nå er, må jeg sitte her på Hamang å organisere den nødvendige praksis. Når

vi tar inn lærlinger, er vi jo forpliktet til
å gi dem den opplæring de skal ha.
Var det dere som valgte å ta inn en
lærling?
Nei, han kom dettende ned ovenfra.
—Hardet vært en belastning?
—Påingen måte. Gutten er flink, og
det er mye hjelp i ham, sier Vågmo.

Alle må ta ansvar
Hamang transformatorstasjon er en
del av Østlands-verkenesom for tiden
har 10 lærlinger. Totalt for Statkraft
ligger tallet på rundt 20, kan Jorunn Johansen ved personalavdelingen fortelle.
Har antallet lærlinger økt de senere årene?
Tidligere var vi ikke flinke, men i
de siste årene har økningen vært markant, sier Johansen. —Førhentet vi inn
ferdig utdannet personell, men vi er nå
kommet til den erkjennelse at vi som
alle andre må ta et ansvar for å få utdannet nok fagfolk.
Har Statkraft mulighet til å ta inn
flere lærlinger?
Jeg vil tro at kapasiteten er større
enn den vi i dag utnytter.

Hadde det ikke vært
for ombygningen
kunne ikke Ole
Øystein Grøgård ha
vært lærling ved
Hamang
transformatorstasjon. Men det er
mangel på fagfolk,
og Statkraft prøver
nå å ta sin de/av
ansvaret for å få
utdannet nok
montører.

Maksimalt antall

lor0
itåndver.,

fl

industri.,

icerlinger
i
tager-

lolltorarfeicl

og

Ved Østlands-verkene hvor man har
ansvaret for halvparten av elektro-lærlingene i Statkraft, er man meget fornøyd, men mener at det nåværende
antall er det maksimale.
Antallet blir begrenset ved at det
skal være minst tre montører pr. lærling, sier TrygveVittersø ved Østlandsverkene. —Det er heller ikke alle steder som er liké egnet for lærlinger.
Men vi gjør det vi kan, og de som har
hatt lærlinger, har vært meget fornøyd.
—Blirlærlingene i Statkraft etter avlagt fagprøve, eller forsvinner de ut i
annen virksomhet?
Jeg har inntrykk av at vi beholder
de fleste. Selvom vi ikke kan tilby samme lønn som privat virksomhet, så har
vi et bra miljø, sier Vittersø.

I Statkraft er man kommet til den erkjennelseåt
bedriften må ta et ansvar når det gjelder å få
utdannet nok fagfolk. Lærlingekontrakter er
viktig i den sammenheng, og for tiden ligger
tallet på Statkraft-lærlinger på rundt 20.
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Vestlands-verkenesrekrutteringspolicy:

Tilbud
til ungdom
i lokalmiljøet
Intervjuer: Mette Kjeldsberg
Stabile medarbeidere

1V1ed
stort og ved
smått
teller
de ansatte
Vestlandsverkene i dag 160 ansatte.
Forå sikrekontinuiteten i
rekkene,er det nødvendig
med et jevnt tilsig av
rekrutter.Men i de distriktene Vestlands-verkene
opererer,er dette ikke noen
selvfølge, for Norges største
kraftprodusenter omgitt av
jordbruksbygderpå alle
kanter.Dette kreveraktiv
innsats på rekrutteringssiden.

F danne
or oss har
et filosofien
sjikt av fagfolk
vært å forsøke
i de loå
kalmiljøene hvor våre anlegg ligger,
forteller overingeniør Arne Pleym ved
Vestlands-verkene i Sauda. —I utgangspunktet var for eksempel Suldal
nokså preget av primærnæringene. Da
Ulla—Førre-anleggene kom, steg vel
interessen for tekniske fagyrker en god
del. I alle fall registrerte vi ved Vestlands-verkene interesse blant ungdomsskoleelever for de yrkesmulighetene som etablering av store kraftverk
ville gi fremtiden. Vestlands-verkene
ble også i den anledning invitert til yrkesveiledning i skolen. Interessen syntes stor for de muligheter for arbeid vi
kunne tilby. Ved rekruttering til stil20
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—Ved à tilby unge mennesker fra lokalmiljøet
en utdannelse og en mulig fremtid hos oss,
sikrer vi samtidig oss selv meget stabile
medarbeidere, uttaler overingenlør Arne Pleym
ved Vestlands-verkene. Foto: Svein Erik Dahl/
Samfoto.

En av måtene å sikre rekrutteringen
på, er å tilby ungdommen utdannelse
gjennom lærlingekontrakter. Før 1978
var opplæringsplanen for lærlinger innen elektrofagene slik oppbygget at
driften ved Statkraft vanskelig kunne
føre dem frem til fagbrev. Læreplanen
ble imidlertid da endret, og i løpet av
de siste åtte til ni årene har vi ved Vestlands-verkene hatt i alt 14 lærlinger.
To av disse er fortsatt under opplæring. Selv om en del av lærlingene har
vært innom andre arbeidsplasser i årenes løp, er flere av disse kommet tilbake. I dag jobber hele 10 av de 12 tidligere lærlingene ved Vestlands-verkene.
—Lærlingekontrakterer med andre
ord god investering da, Pleym?
Ja, absolutt. Ved å tilby unge mennesker fra lokalmiljøet en utdannelse
og en mulig fremtid hos oss, sikrer vi
samtidig oss selv meget stabile medarbeidere. For selv om vi ikke alltid kan
tilby lærlingene jobb med det samme
de er ferdige med utdannelsen, vil de
naturlig nok søke seg tilbake til hjemstedet så snart det byr seg en anledning, sier Pleym.

lingene til driften av 1. byggetrinn i
Ulla—Førre,viste det seg vanskelig å
rekruttere fagfolk med tilstrekkelig utdannelse og erfaring. Dette har bedret
seg etter hvert, blant annet fordi
Ulla—Førre-anleggene og Vestlandsverkene hver på sin måte har bidratt til
fagfolksutdanning. Dette har resultert
i et sterkt lokalt preg over vår fagstab,
for eksempel ved Ulla—Førre.

Hvor mye et teknisk miljø i lokalmiljøet har å si for rekrutteringen, viser situasjonen ved driftskontoret i Sauda.
Dette stedet har tradisjonelt hatt mye
ungdom som søker teknisk utdannelse,
ja, høyere utdannelse i det hele. Vi vet
jo at det har vært tildels svært vanskelig å rekruttere ingeniører til Statkraft.

Sterkt lokalt innslag

Fordi så mange unge fra Sauda tradisjonelt har tatt utdannelse som passer
til vår virksomhet, har dette vært noe
lettere hos oss. Litt i underkant av 40
prosent av våre ingeniører i dag, kommer opprinnelig fra Sauda. Uten dette
store lokale innslaget, ville situasjonen
vært prekær. For øvrig er nesten alle de
andre ingeniørene også vestlendinger,
fra nærliggende
distrikter. Med den
policy vi har fulgt når det gjelder rekruttering, har vi hatt et lokalt innslag
ved kraftverkene som er enda sterkere.
Dette er gode og stabile folk.

Gode tider for elektro-folk
Et annet problem ved det å inngå lærlingekontrakter
har vært at man ikke
alltid har kunnet love ungdommene
jobb etterpå.
—Men i dag kan vi utdanne folk med
god samvittighet,
sier Pleym. I hvertfall på elektro-siden. Selvsagt kan de
ikke alltid regne med å få jobb hos oss i
første omgang, men jobb får de. For
det er stort behov for slike folk. Og så
kan de jo komme tilbake til oss siden.
Litt vanskeligere
er det på maskinsiden, for her virker det som det er overkapasitet i markedet, sannsynlgvis på
grunn av de problemer
skipsfarten
strir med. Men vi tar da inn maskin-

lærlinger også, det har vi gjort både
ved Eidfjord og senest ved Ulla —Førre,
legger Pleym til.

Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli,
heter det. Her er Orienteringslaget i Suldal
engasjert i arbeidet med å så til tippen ved
Saurdal kraftverk. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

i særavtale mellom Norsk Elektriker-

Helst to-årig
grunnutdannelse
Ut fra den policy Vestlands-verkene
fører med hensyn til lærlinger, blir slike
stillinger vanligvis bare lyst ut i lokalpressen. —Helst vil vi ha søkere med
fullt to-årig kurs på elektro. Det ettårige grunnkurset
mangler noe teori,
og etterhvert er det tidligere tilbudet
om etterkurs under læretiden falt bort.
Læretiden for elektro-folk er tilsammen 48 måneder, ved bakgrunn i toårig elektro-kurs fra videregående
skole, får man et fradrag på 18 måneder.
Har man dessuten spesialisert seg på
el-verksfag, blir fradragstiden
hele 24
måneder.
—Når vi tar inn lærlinger, er vi underlagt Lærlingeloven, forteller Pleym.
—Etter en viss prøvetid blir det inngått
kontrakt. Opplæringen hos oss skal så
føre frem til full fagprøve for el-verksmontør av klasse A eller B. Fageksamen
arrangeres
i regi av Norges energiverksforbund
(NEVF). Alle de utgifter
lærlingen har i forbindelse med utdannelsen, blir dekket av oss, og ellers
er det lønnsmessige forholdet regulert

og Kraftstasjonsforbund
(NEKF)og Statkraft. Lærlingene
opparbeider
dessuten lønnsansiennitet
både mens de
går på skolen og i opplæringstiden,
så
økonomisk tror jeg lærlingene er ganske godt stillet i forhold til annen ungdom under utdanning, sier Pleym.

Lærlingene

— en ressurs

Når det gjelder rekrutteringsproblemene på elektro-siden
i dag, mener
Pleym at man ikke må klage på mangel
på fagfolk, samtidig som man ikke gjør
noe med saken. —Det er klart at det
koster å ha folk under opplæring. I det
første året gjør nok lærlingene mindre
nytte for seg enn det de er betalt for. På
den annen side får de neppe den lønn
de fortjener mot slutten av læretiden.
Da har de som regel både lønnsom og
fornuftig beskjeftigelse, uttaler Pleym.
Og han kan bekrefte at det i disse dager tilsettes fire nye lærlinger ved Vestlands-verkene
— to i Eidfjord, én ved
Ulla —Førre og •ri ved Folgefonn. Til
disse stillingene meldte det seg 50 søkere. Så interessen klager man ikke på
ved Vestlands-verkene.
FOSSEKALLENNR. 5-6-87

21

Magnhild Wie

første kvinne i Statkraftsledelse:

111
SWING
IVIAGISTER'N
Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dah/Samfoto

såkalt moden
ørst i tok Magnhild Wie
F alder
1.1
fatt på en utdannelse. I dag
er hun magister i sosiologi
og kontorleder i Statkraft —
på opplæringssiden.
Optimisme og grundighet
preger hennes syn på jobben
og på det meste ellers i livet.
Wie sier nei til kjønnskvotering, men ja til likestillingsarbeid. For hun tror
kvinnene står på spranget
til å erobre sin del av
markedet, uansett.
Kvinnene er på veg inn
også i Statkrafts toppledelse,
mener Wie. Men hun har
tenkt lite over hvor hun selv
står i det bildet. —Målet for
meg er å få sving på
opplæringsvirksomheten
i Statkraft, sier hun.

kvinnelige i
Som
Statkraft. Wie
står i særklasse
(44)første
Magnhild
i bedriften, er hun hittil
kontorleder
eneste kvinne blant 117 menn i Statkrafts ledersjikt.
Wie føler seg ikke ensom. Hun mener at hun ikke skiller seg stort fra de
117 lederne vi ellers omgir oss med. Og
hun føler at hun er blitt godt mottatt.
22

FOSSEKALLENNR. 5-6-87

Sent, men godt

—Menbakgrunnen min er nok litt spesiell, sier Wie. —Etter realskole og yrkesskole, altså en relativt kort utdannelse, arbeidet jeg noen år. Så stiftet
jeg familie, og i 10 år var jeg hjemmeværende. Derfor var jeg blitt hele
34 år før jeg tok artium som privatist,
noe som jo er ganske uvanlig.
—Medartium vel i havn, følte jeg at
jeg sto ved en korsveg, og egentlig var
jeg redd for fremtiden. I hvertfall syntes jeg at jeg var blitt for gammel til å
begynne å studere, og jeg valgte å gå
ut i full jobb som saksbehandler i et forsikringsselskap.
Men ved siden av full jobb, fortsatte
Wie likevel sine studier. I første omgang satset hun på forsikring, og etter
underå ha avlagt forsikringseksamen
viste hun på forsikringsskolen.
—Etterhvert følte jeg likevel at jeg
burde satse på mer formell utdannelse,
og etter noen år, startet jeg opp med
studier ved Universitetet på Blindern.
Det var samfunnsviter jeg ville bli, sier
Wie.
Fulltidsstudent var Wie bare i perioder, da gjerne deler av eksamenssemestrene. Med ulike kombinasjoner av yrkesaktivitet og studier, ble magistergraden i sosiologi likevel avlagt på normaltid — det vil si sju år.
—Da jeg som magister i sosiologi
kunne forlate Blindern sist sommer,
hadde jeg i hovedsak yrkesbakgrunn
befra det jeg vil kalle byråkratiserte
drifter. Egentlig hadde jeg vel da planlagt å skaffe meg en noe bredere er-

faring, men så fikk jeg altså tilbud om
en veldig interessant jobb i Statkraft,
som jeg slo til på.

Opplæring

viktigst av alt

—At jobben som kontorleder i OPU —
det vil si Statkrafts kontor for personalutvikling, er interessant og full av utfordringer kan det ikke være tvil om,
bedyrer Wie. —Men skal jeg i korte ordelag forklare hva jobben min går ut
på, får jeg problemer. Dette kan kanskje høres litt rart ut, men saken er jo
at kontoret er helt nytt, og foreløpig
konsentrerer vi oss om å få bygget opp
selve kontoret.
Generelt sett kan man si at Wies hovedoppgave er å få satt Statkrafts policy på opplæring ut i livet. —Fra Statkrafts høyeste hold er det utarbeidet
en policy, eller skal vi si hovedretningslinjer, for hvordan vi best skal gi de ansatte anledning til å videreutvikle seg i
fikk
Disse retningslinjene
bedriften.
jeg på bordet da jeg begynte i Statkraft
sist høst, og nå er det opp til meg og
å sørge for at retmine medarbeidere
blir virksomme i bedrifningslinjene
ten. Det er med andre ord mitt ansvar
til noe
å gjøre prinsipp-programmet
mer enn et hefte. For tiden arbeider
Wie med et utkast til mer konkrete planer for virksomheten, og mange tiltak
står på ønskelisten.
—Jeg synes selvsagt planlegging av
i Statkraft er
opplæringsvirksomheten
det viktigste av alt, og mange er sikkert
allerede lei av maset mitt. Men mase
må jeg, for dette er vi ikke flinke nok til

i Statkraft.Det er det for øvrig heller in- både tidsmessig og på annen måte.
gen andre norske bedrifter som er, så —Påden ene side er jeg avhengig av at
vi er i godt selskap.
dette arbeidet blir gjort, på den annen
side vet jeg jo hvordan de sliter med
sitt rundt omkring. Ved å forsøke å
Startvansker
tvinge dem til å gjøre noe de egentlig
—Nyeog sikkert bedre styringsmåter i ikke har kapasitet til, står jeg kanskje i
Staten har stilt vårt kontor i en vanske- fare for å bli litt isolert. Det håper jeg
lig budsjettsituasjon. Fordi kontoret er for all del å unngå, for jeg er opptatt av
helt nytt, og fordi slik virksomhet ikke å forstå den virkeligheten jeg arbeider
har vært drevet fra sentralt hold i Stat- innenfor, den kulturen jeg nå er en del
kraft tidligere, er det vanskeligfor oss å av.
foreta mål og resultatrettet budsjetTil tross for visse startvansker ser
tering for opplæring. Vanligvis må imidlertid Wie lyst på tingene. Det står
man jo planlegge i forhold til de mål mange interessante oppgaver på prosom er satt og deretter budsjettere i grammet. —Viskal arrangere interne
forhold til oppgaven. Men det er ikke kurs for eksempel når det gjelder inlett når man overhodet ikke har er- struktørteknikk, vi skal ha introdukfaringstall å vise til, sukker en lettere sjonskursfor nytilsatte og kurs i internoppgitt kontorleder.
service. Bare for å nevne noe. —BeI denne situasjonen er Wie og hen- hovet for slike og lignende kurs er
nes medarbeidere avhengig av en stort, og vi tar sikte på å starte opp alt
sterk innsats fra alle ledere i Statkraft, til høsten. Vi arbeider også aktivt med
ledere som fra før er sterkt presset ledelsesutviklingsprogrammet. En del

av dette programmet, linjeleders personalansvar, håper vi også å komme i
gang med tidlig på høsten. På den annen side ønsker jeg å være litt kritisk.
Setter vi i gang kurs, må disse være tilpasset Statkraft, som på mange måter
er en spesiell bedrift. Det kan kreve litt
ekstra tid, noe som kan bli en belastning når jeg tenker på de forventninger vårt kontor står overfor. Likevel
tror jeg det er best å ta det litt rolig og
bli sikker på at det man setter i gang
med, er det riktige.

Kvinnelige ledere
mer fleksible
Optimisme og grundighet er med andre ord kjennetegnende for Statkrafts
kontorleder på opplæringssiden.
Tror du dette er karaktertrekk som
preger kvinnelige ledere mer enn
mannlige, spør vi Wie.
—Jegvet alvorlig talt ikke om det er
At jobben med å bygge opp et kontor for
personalutvikling i Statkraft er interessant og
full av utfordringer, kan det Ikke være tvil om,
bedyrer kontorleder Magnhild Wie.
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noen forskjellpå kvinnelige og mannlige ledere. Det er etter min mening
hoyst diskutabelt om det finnes
kjønnsspesifikke egenskaper når det
gjelder lederskap. Sannsynligviser ledere mer ledere enn de er kvinner og
menn, for å si det på den måten.
—Men nå kan det selvsagt være at
det vi definerer som ledere er menn,
og at kvinner som vil bli ledere i dag,
må tilegne seg visse mannlige egenskaper for å komme dithen. Men noen
biologiske forskjeller som skulle gjøre
kvinner bedre egnet til lederskap enn
menn — eller omvendt —tror jeg ikke
på.
Hvisdet er noen forskjellpå kvinner
og menn i denne sammenheng, så må
den være kulturbetinget, legger Wie
imidlertid til. —Kvinnene skaper jo
overalt sin egen kultur innen samfunnet. De har jevnt over en annen livssituasjon enn menn, idet de i kortere eller lengre perioder vier seg til hjem og
barn. Derfor får de en annen erfaringsbakgrunn enn menn.
24
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—Vekslingenmellom ute- og hjemmearbeid gir kvinnene erfaring i å takle større omstillinger hvor det blir stilt
helt nye krav til en, mener Wie. —Dermed utvikler de kanskje en evne til
fleksibilitet som kan savnes hos menn.
Store omstillinger som vil stille krav
nettopp til fleksibilitet hos ledere, vil
sannsynligvisprege næringslivet fremover, og da er det mulig at kvinnelige
ledere vil ha et fortrinn. Også her i Statkraft!

Kartlegging av
Statkrafts kvinner
Wie kan fortelle at hun tidligere ikke
har vært særlig opptatt av likestilling.
—Men i den senere tid har jeg tenkt
mye på dette. Ikke fordi det er vanskelig å være eneste kvinne blant mange
menn, snarere tvert imot. I et mannsdominert arbeidsmiljø, som for eksempel her i Statkraft, er det bare stas å
være én av svært få kvinner. De få som
er, kan høste fruktene både av manns-

I et mannsdominert arbeidsmilja, som for
eksempel Statkraft, er det bare stas å være én
av svært få kvinner. Taffere blir det imidlertid
når det kommer flere kvinner til en shk
arbeidsplass — da reagerer mannssamfunnet,
hevder Magnhild Wie.

samfunnets velvilje og av likestillingsarbeidet. For meg er dette blitt et
spørsmål om moral, sier Wie.
—Toffereblir det imidlertid når det
kommer flere kvinnelige ledere til en
slik arbeidsplass. — for eksempel ti
prosent. Da begynner kvinnene å representere en trussel mot det bestående, noe mannssamfunnet vil reagere
mot. For vi kommer så langt i Statkraft,
må vi derfor gjøre noe aktivt for likestilling, slår Wie fast.
Lederkurs for enkelte utvalgte og
markedsføring av prinsipper for likestilling er ikke nok i denne sammenheng, mener hun. —Detvi i første omgang må konsentrere oss om, er å gjøre noe for de kvinnene som allerede er
ansatt i bedriften. Vi må skaffe oss en
oversikt over hvem de er, hvor de er og
hva de arbeider med. Jeg er ganske sikker på at disse kvinnene representerer
en betydelig ressurs som det er viktig å
ta vare på.

ikke oppgavene så godt som de burde,
og dermed vil miljøet få bekreftet sine
negative forventninger. «Se det, hun
Kjonnskvoteringstiller Wie seg tvilen- var ikke god nok for jobben. Var det
de til. —På den ene side ser jeg at vi ikke det vi trodde.» Slike belastninger
trenger kjønnskvotering.En vurdering unner jeg ikke mine medsøstre, og derav kompetanse er alltid subjektiv, og for tror jeg kvotering er uheldig.
Wie ser imidlertid lyst på situasjodet er gjerne menn som har den kompetansen som andre menn syns er vik- nen — også uten kjønnskvotering. Det
tig. Når det så stort sett er menn som har i mange år vært utført et stort likevurderer stillingssøkere, vil kvinner stillingsarbeid her i landet, og jeg tror
komme til kort. Sliksett kommer vi nok at vi nå står på startstreken til å høste
ikke utenom kjønnskvotering, men på fruktene av dette. Ved universiteter og
den annen side vil jeg selv nødig kvo- høgskoler er det i dag ved mange hoteres inn i en jobb.
vedfag over femti prosent kvinnelige
—Jegtror kvinner som blir ansatt ut studenter, og det gjelder ikke bare de
fra kvoteringsprinsippet, kan risikere å tradisjonelle «jentefagene».Så jentene
oppleve litt av hvert på arbeidsplassen. står på spranget til å erobre sin del av
Noe som selvsagt vil gjøre det tyngre å markedet uansett, tror Wie.
jobbe. Kanskjemakter de av den grunn
—Detman heller bør være litt opp-

Tvilende til
kjønnskvotering

merksom på i tiden som kommer, er at
når kvinnene innvaderer et fagområde, har faget en tendens til å miste status. Vi har sett tendenser til dette innen det området jeg jobber — personalforvaltning. Jeg hilser derfor flere
menn velkommen til våre rekker. Og
da gjerne menn med en så «ukvinnelig» bakgrunn som for eksempel befalskolen og krigsskolen. Flere menn
vil høyne fagets status, noe som vi
kvinner også vil nyte godt av. Lenger
er vi ikke kommet, slår Wie fast.

Målet er
skikkelig opplæring
I Statkrafts retningslinjer for opplæring og utvikling av personalet heter
det seg at «arbeidstakernemå gis rimelige muligheter for å kvalifisereseg til
og konkurrere om avansementsstillinger». Vispor Wie om dette også gjelder
henne selv. —Tardu sikte på én av de
fire topplederstillingene i Statkraft
som etter målsettingen skal besettes
av kvinner innen 1995?
Jeg ser på dette som prinsippielle
måltall for organisasjonen, og føler
ikke at de har noe spesielt med meg å
gjøre. Målet for meg er å få skikk på
opplæringsvirksomheten i Statkraft.
Statkraft er en meget dyktig bedrift og jeg håper at kontoret for personalutvikling, OPU,skal nå det samme
hoye nivå som Statkrafts øvrige kontorer. Så mitt personlige mål i dag er at
vi innen 1995 kan si at personalutviklingsfunksjonen ligger på «Statkraftnivå » relativt sett.

„

lentene står på spranget til å erobre sin del av
markedet uansett — også uten kjønnskvotering,
tror Magnhild Wie. Illustrasjon: Svein Nyhus.
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Kraftanlegg
som
forsuksiaborato

ikTorge er et ledende land
i Il innen for eksempel fullprofilboring i harde bergarter.
Dette skyldes blant annet
den forskning som er en del
av undervisningen ved
Norges Tekniske Høgskole
(NTH)i Trondheim.
—Sammen med forskere,
amanuenser og andre utgjør
studentene en betydelig
ressurs i den arbeidskrevende forskning som
drives her, uttaler professor
Odd Johannessen ved
Institutt for Bygg- og
anleggsdrift.
Johannessen, som har 19
års Statkraft-erfaring,har
siden 1972 veiledet bygg- og
anleggsstudenter. —Takket
være Statkraft får vi bruke
kraftanlegg som forsøkslaboratorier. Til gjengjeld har vår
forskning gjort det mulig for
Statkraft å foreta stadig mer
kostnadseffektive utbygginger, forteller han.

Takket være den forskning som blant andre
studentene ved NTH driver, er Norge ledende
på et område som for eksempel fullprofilboring
i hardt fjell. Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto.

NTH-studenter
driver verdifull
forskning
for Statkraft

D med
agensseg
ferske
solidsivilingeniører
faglig ballast når
har
de kommer til Statkraft. Langt mer solid enn den Odd Johannessen og hans
medstudenter hadde da de forlot Norges TekniskeHøgskole(NTH)som første kull i anleggsdrift våren 1953. Men
de kunnskapene Johannessen manglet
i 1953, tilegnet han seg senere. Noe
som studentene ved instituttet har
nytt godt av siden Johannessen begynte å undervise ved NTHfor femten
år siden.
I løpet av disse årene har han stått
ansvarlig for et halvt hundre rapporter
vedrørende bygging av kraftanlegg.
Disse danner pensum for studenter
som spesialiserer seg innen dette emnet.
Fra 1953 til 1972 hadde han forskjelligelederstillinger innen Statkraft.
—Erfaringer fra denne perioden har
vært helt avgjørende for det arbeidet
jeg har utført her på høgskolen, sier
professor Odd Johannessen til Fossekallen.

Lite forskning

Ved Trond Idås

Til tross for våre lange tradisjoner innen vannkraft, var det gjort lite forskning på det anleggstekniske området
da Johannessen kom til NTH.Etter sine
FOSSEKALLENNR. 5-6-87
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år i Statkraft visste han hvor skoen
trykket, og han satte straks i gang å
systematisere sine erfaringer i prosjektrapporter med data fra et anlegg tar til
og frem til de ulike kraftstasjoner blir
satt i drift.
Dette arbeidet hadde dobbel funksjon. For det første la disse rapportene
grunnlaget for en stadig mer nøyaktig
og rasjonell planlegging av kraftanlegg. Samtidig fikk studentene som arbeidet med rapportene innsikt i de anleggene som for manges vedkommende skulle bli deres fremtidige arbeidsplasser.

«Ingen teori»
—Avden grunn kan jeg si at elevene i
faget anleggsteknikk ikke har hatt teoretiske lærebøker. Innholdet er simpelthen systematisert empiri, sier Odd
Johannessen. —Forskningen er integrert i undervisningen, og takket være
Statkraftfår vi bruke eksisterende kraftanlegg som forsøkslaboratorier,forteller han videre.
Denne våren har rundt ti prosjektgrupper fått veiledning innen Johannessens fagområde. Totalt er taket på
særkullstudenter 23. —Dette er usedvanlig dyktige elever, forteller Johannessen. —Og sammen med forskere,
amanuenser og andre utgjør de en viktig ressurs i den arbeidskrevende forskningen vi driver her, sier han. Sprengning er ett eksempel. For å kartlegge
hvordan steinmassen fordeler seg etter
en eksplosjon, filmes det med hurtigfilm. Filmene granskes, og danner
grunnlaget for utvikling av sprengningsteorien. De nitidige undersøkelser, sammenligninger og beregninger
kan senere benyttes i planlegging.

Gode resultater
Erfaringene fra denne undervisningsformen har vært svært positive. For
Statkraft har systematiseringen av informasjon fra de forskjellige anlegg
gjort det mulig å foreta stadig mer
kostnadseffektive utbygginger. Takket
være denne forskningen er Norge ledende på et område som for eksempel
fullprofilboringi hardt fjell. «Fullprofilrapporten» er da også solgt i hundrevis
av eksemplarer på engelsk.
Ved tunneldriften ved Røssåga kraftanlegg på midten av 1950-tallet,brukte vi håndholdte maskiner. Da beregnet vi cirka 2,2 timer per fast kubikkmeter utsprengt masse på 65 kvadratmeter tverrsnitt. Ved Rana-anlegget ti
år senere benyttet vi hydrauliske maskiner. Dette resulterte i at vi bare
brukte 0,37 timer per fast kubikkmeter
ved tilsvarende tverrsnitt. I dag bruker
vi med fullprofilmaskiner0,2 timer på
den samme kubikkmeteren, forteller
Odd Johannessen.
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—Hos oss er forskningen en integrert del av
undervisningen, og takket være Statkraft får vi
bruke eksisterende kraftanlegg som
forsøkslaboratorier, forteller professor Odd
Johannessen ved NTH's Institutt for Bygg- og
anleggsdrift.

—Dette skyldes selvfølgeligvisi høy EDBgjort sitt inntog også hos oss. Takgrad nytt og mer effekivt utstyr. Men ket være elektronisk databehandling,
samtidig har de oppsamlede erfaringe- kan vi nå planlegge over et mye videre
ne gitt oss mulighet til nøyaktig plan- spekter enn tidligere — og også langt
legging. Både hva valg av utstyr angår mer rasjonelt.
—Itillegg har vi interessante under— men også av en mest mulig effektiv
søkelser i gang omkring tunneldrift til
organisering av arbeidet.
havs. For eksempel ser vi på mulighetene for tunnel fra oljefeltene offshore og inn til land. Lagring av gass i
råsprengte fjellhaller blir også vurdert
Spennende fremtid
Mye verdifull forskning er altså utført — og slike oppgaver er det naturligvis
for Statkraft ved NTHde siste femten også spennende for oss ved NTHå arårene. Betyr det at kunnskapene nå er beide med. I tillegg har jo Statkraftflere
så uttømmende at forskning er blitt utfordrende prosjekter på gang.
mindre utfordrende?
Hva var årsaken til at du forlot Stat—Anei, svarer Odd Johannessen. —I kraft?
—Jegkunne ikke tenke meg å bli botillegg til utredninger og undersøkelser omkring planlagt kraftanlegg, som ende i Oslo, svarer professor Odd Joalltid byr på nye problemstillinger, har hannessen på kav trøndersk.

Dr.ing.-studenter ved NTH sponses av NTNFog Statkraft:

Vil man høste,
må man så
Ved T ond Idå s
(-1 runnforskning
innen elkraftteknikk vil aldri bli
gjennomført
innen det private næringsliv. Derfor er det
viktig at nettopp næringslivet, som jo er avhengig
av best mulig kvalifisert
arbeidskraft, er med på å
støtte forskningen her ved
Norges Tekniske Høgskole
(NTH), uttaler dr.ing.-student
Magne Runde til Fossekallen.

Magne Rundes
doktoroppgave
dreier
seg om hvordan
kontaktflatene
mellom to
aluminiumsledere
påvirkes
av elektrisk strøm. Dette
arbeidet er sponset av

/

'"

Norges Tekniske Naturvitenskapelig
Forskningsråd
(NTNF) og Statkraft.
—Hadde
det ikke vært for den
økonomiske støtten fra
Statkraft, ville jeg ikke ha
sittet her i dag, slår Runde
fast.

MKRA\q1.000.000,-

r3c
,

Økonomisk støtte,
blant annet fra
Statkraft, er med på
å sikre at studenter
ved NTH fortsetter å
forske også etter at
sivilingeniørutdannelsen er avsluttet.
Illustrasjon: Svein
Nyhus.
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Doktor ingeniørstudent Magne Runde
har brukt atskillige
timer ved
elektronmikroskopet
for å undersøke
kontaktflaten mellom to
aluminiumsledere.
Forskningsoppgaven
hans er delvis sponset
av Statkraft.

Itoppetasjen
Høgskoles nybygde
til Norges
«glasshus»
Tekniske
sitter Magne Runde og studerer fotografier. Ikke av familie og kjente — motivene er kontaktflaten mellom to aluminiumsledere. Han holder på med sin
doktor ingeniør-oppgave om hvordan
disse kontaktflatene påvirkes av elektrisk strøm.
Sammen med seks andre dr.ing.-studenter får han støtte fra Statkraft i sin
forskning. Oppgaven har han valgt
selv, og han er ikke forpliktet til å jobbe i Statkraft etter at han er ferdig ved
NTH.Statkrafts stønad er rett og slett
ment å sikre forskning på områder som
ikke er direkte produktorientert. Næringslivets fete lønninger frister de
fleste til å forlate høgskolen etter at sivilingeniørutdannelsen er avsluttet.
Statkrafts stønad, sammen med stipend fra Norges Teknisk Narutvitenskapelig Forskningsråd(NTNF)sikrer at
studenter som Magne Runde fortsetter
å forske også etter at diplomoppgaven
er levert.

Runde lot seg friste. Ved juletider
regner han med å være ferdig dr.ing.
og igjen klar for arbeidsmarkedet.

Kontakter

I sin oppgave behandler Runde elektriske kontakter. I Norge har kobber
tradisjonelt vært brukt til strømledning. Runde forsker på hvorfor aluminium ikke er like brukbart. Fordelene
ved aluminium er at materialet er mye
lettere og mer bestandig enn kobber.
Runde forteller at vi kan spare nærmere halve vekten av elektriske opplegg ved å bruke aluminium.
Men aluminium har også sine klare
ulemper. Skjøtepunktet mellom to ledere går etter en tid varmt—og kan
forårsake branner. I USAog Kanadahar
man dårlige erfaringer i så måte, etter
at aluminium ble benyttet i 1960-årene.
—Deter dette problemet jeg forsker
forteller Magne Runde. —Vivet at
det legger seg et oksydbelegg på overflaten av aluminiumsledere. Dette belegget virker isolerende. Fotografier
fra elektronmikroskop med en forstørLokkettilbake
—Hadde det ikke vært for Statkrafts relse på elleve hundre ganger, viser at
økonomiske støtte, ville jeg ikke ha sit- det bare er noen få felter på en hundretet her i dag, forteller Runde til Fosse- dels millimeter som faktisk leder
kallen. Etter endt utdanning i 1984 strømmen fra den ene lederen til den
andre. Dette er punkter hvor den elekjobbet han et år i næringslivet.
triske
strømmen har klart å slå hull på
—Institutt for Elkraftteknikk lokket
oksydbelegget,
forteller han.
meg etter dette tilbake med Statkrafts
og NTNFsstøtteordning. Arsaken var
at instituttet mente at diplomoppga- Tomrom
Noe svært interessant skjer i disse
ven min var verdt å bygge videre på,
kontaktfeltene når spenningen økes,
forteller han.
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slik at belastningen tilsvarer flere års
vanlig bruk. Ved å blande litt sink inn i
den ene lederen kan jeg se at atomene
faktiskbeveger seg fra den ene lederen
og over i den andre. Dermed blir det
etterhvert et tomrom i den ene lederen, forklarer Runde.
Spørsmålet er så hvordan dette
påvirker kontaktegenskapene. Er dette
årsaken til overoppheting? Det jeg registrerer gjennom elekrtronmikroskopet er at ledningspunktene de første
minuttene har den størrelsen som teorien tilsier. Deretter blir kontaktpunktet dårligere, men at dette skyldesatomenes bevegelse, er ikke helt sikkert,
sier Magne Runde.

Grunnforskning

Resultatet av forskningen ligger fortsatt i fremtiden. Runde ser ikke bort fra
at andre kommer til å fortsette på
«hans»oppgave etter at han selv er ferdig. På samme måte som hans forskning er grunnet på hva andre hadde
gjort før ham.
Det er åpenlyst at denne typen
grunnforskning innen el-kraftteknikk
aldri vil bli gjennomført i det private
næringsliv, sier Runde. —Deter derfor
svært viktig at nettopp næringslivet er
med på å sponse forskningen her ved
NTH. De kunnskaper og erfaringer
forskningen gir oss, er bakgrunnskunnskap som fremtidige studenter
kan nyte godt av. Deretter får næringslivet enda bedre kvalifiserte arbeidstakere, sier Magne Runde.

stans som kan samordne dette tilbudet
til våre mulige rekrutter.
Statkrafts personalavdeling har i år
fått flere søknader om sommerjobb
Mange innen vannkraftsektoren er be- enn noen gang tidligere, og det er
kymret for rekrutteringen. Myten om synd at bedriften ikke har mulighet til
at vannkraftepoken er slutt, skremmer å koordinere dette. Slik det nå er, må
kanskje en del studenter fra å velge søknadene sendes videre til de ulike divannkraftfag, men selv om gasskraft er visjoner og staber, og dette kan lett
det helt store for tiden, vil Statkraft føre til at en del interessante sommerfortsatt stå overfor mange mindre ut- vikarer blir «borte» på veien. Kanskje
bygginger, opprustning og utvidelse burde det tas inn sommervikarer også
av nåværende anlegg samt vannkraf- fra andre høyskoler, for eksempel fra
tengasjement i utlandet, særlig i den Norges Handelshøyskole og Bedriftsø«tredje verden». Statkraft er derfor in- konomiskinstitutt. Dette med tanke på
teressert i å få flere studenter til å velge rekruttering til den merkantile siden i
fag for eksempel innen hydroteknikk, bedriften.
hydrologi og hydraulikk samt maskinPersonalkonsulent Guri Bangsund i
faget vannkraftmaskiner.
Driftsdivisjonenopplyser at man i flere
En måte å rekruttere fagfolktil vann- år har hatt en koordinering av ferievikraftsektoren på, er å tilby studenter karater innenfor driftsområdene. Tilfra tekniske høyskoler sommerjobber i budet er i den senere tid blitt utvidet til
Statkraft. En slik ordning må koordi- å gjelde studenter også ved ingeniørneres og kanaliseres, skal den få slag- høyskolene. Hittil i år har cirka 50 stukraft. Men ennå finnes det ingen in- denter fått sommerjobb i driftsområ-

Sommerjobb?

Grunnforskning
i Gaupne

dene, og en del tilsettinger er også foregått direkte ved utestasjonene.
—Av ialt 141 søkere til sommervikariater på Driften i år kom 129 fra
elektrolinjer, mens de siste 12 kom fra
andre faglinjer. Disse siste er det ikke
alltid like lett å finne plass til hos oss,
sier Guri Bangsund. —Dethadde vært
langt enklere hvis vi hadde hatt et felles tilsettingsorgan for hele Statkraft
når det gjelder sommervikarer.Samme
problem gjelder for studenter med
utenlandsk statsborgerskap som studerer i Norge. Det er ytterst få stasjoner som er «åpne» for disse. Dessuten
er vi ofte avhengig av at de er sikre i
norsk. Også disse hadde det vært lettere å plassere ved styring fra sentralt
hold, slår Bangsund fast.
—I enkelte tilfeller har stasjonene
ute imidlertid behov for å tilsette sommervikarer direkte for å være sikre på å
få tilbake den studenten de hadde året
før, legger hun til.
Aud Berg

Ved barneskolen i Gaupne er energi og kraftutbygging
nesten blitt et eget fag. Elevene har selv
utviklet en modell av hjemstedet, med strøm innlagt selvfølgelig. Jostedal-anlegget
har bidratt med
ekspertise når det gjelder teknikken, og her diskuterer Rolf Høstland fra hovedverkstedet
de tekniske
finessene med grunnskoleelev
Per Magne Sviggum.

Elevene ved barneskolen i Gaupne har
visst å gjøre seg nytte av den ekspertise Statskraftverkene har brakt til
stedet. I vinter har skolen hatt atskillige timer i energi og kraftutbygging på
timeplanen, og Jostedal-anlegget har
bidratt med litteratur, filmer og «foredragsholdere ».
For å anskueliggjøre kunnskapen har
elevene laget en modell av Gaupne,
der de største husene (konstruert av
kartong) har innlagt lys i form av lommelyktspærer. Husene får strøm fra
egen kraftstasjon, der løpehjulet er en
god, gammeldags kvernkallog generatoren er en sykkeldynamo.
Elevene syntes imidlertid at løpehjulet gikk noe tregt, derfor tok de kontakt med Rolf Høstland ved Jostedalanleggets hovedverksted for å drøfte
forbedringer. Fra Statkrafts side ble det
foreslått at man satte inn kulelager og
metallaksling. Dette ble gjort, og så
gikk alt så meget bedre. Forbedringen
inspirerte elevene til videre utvikling
av modellen, og for tiden er det lengden på skovlene som utforskes og vurderes.
Per Joranger
FOSSEKALLENNR. 5-6-87
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Energiavdelingeni NVE:

LEIG!
STILLING
Tekst og foto: Aksel Nicolai Tonjer

avdeling for energi1 distribusjon og energibruk i Energidirektoratet
(NVE) har man som alle
andre steder en jobb å gjøre.
Men over 40 prosent av
stillingene i avdelingen står
ledige. Avdelingen har tre
kontorer, kontoret for
kontoret
energidistribusjon,
for statsstøtte og kontoret
for rasjonell energibruk, og
alle har problemer med
— Kompebemanningen.
tansen er delvis rasert, sier
Eivind
avdelingsdirektør
Kindingstad.

Dahl, har sienergidistribusjon
av Eyolf
som ledesfor
Kontoret
den august i fjor bestått av ham pluss
sekretæren. I tillegg skulle det vært ingeniører. Kontoret skal ta seg av utredning og rådgivning i forbindelse
med energidistribusjon, samt tekniske
og økonomiske beregninger i tilknytning til distribusjonssystemet for energi.I tillegg skal kontoret arbeide med
organisasjonsspørsmål.

Rabiatarbeidssituasjon

—Hvordanføles det å være leder for et
kontor uten folk, EyolfDahl?
—Det er jo en helt rabiat arbeidssituasjon. Jeg kom tilbake i juli i fjor etter
to år i Mosambik. Da var det bare én
person igjen og han sluttet i august.
Selvsatt jeg med en hel del oppgaver i
forbindelse med arbeidet i Mosambik
som det var nødvendig å fullføre.Et arbeid som tok et halvt års tid.
Eyolf Dahl, som er leder for kontoret for
energidistribusjon, mangler fire medarbeidere.
— En rabiat situasjon, sier han.
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—Søktedu etter nye medarbeidere?
Vi har søkt siden august i fjor, men
det har vært umulig å få tak i folk inntil
nylig da vi fikk anledning til å heve
lønnen. Nå ser det ut til at vi kan få et
par gode medarbeidere.

Lønnsnivåetavgjørende
—Varlønnen avgjørende?
—Deter helt opplagt. Vifikkflere søknader etter at lønnen ble hevet.
Var lønnsnivået også årsaken til at
de andre sluttet?
Lønnsspørsmålet er ett av flere
momenter. Jeg vil også gi omorganiseringen og mitt opphold i Mosambik
noe av skylda. Det gjelder både usik-

kerheten i forbindelse med omorganiseringen og endringer i arbeidsoppgåvene. Men det skyldes også den store etterspørselen ute etter elektroingeniører med kjennskap til datamaskinbruk til analysearbeid. Våre folk var
spesielt dyktige i dette. Sammen har
disse faktorene virket i negativ retning.

Har mistet miljøet

—Hvabetyr det å miste så mange medarbeidere ved ett kontor?
—Vi har mistet miljøet. Vi må nå
bygge opp et nytt kontor og samtidig
et nytt miljø. Vi har også mistet sosial
kontakt med el-forsyningen. Den utvikles innenfor faget på kontoret og

Kontoret for rasjonell energibr k skal stelle med
energiøkonomisering, energistatistikk,
energiprognoser, samt spørsmål i forbindelse
med energiprisen og -tariffer, energiverkenes
økonomi og finansiering og investeringer i
energiforsyningen. Mangel på personell gjør at
arbeidet går på under halv maskin. Illustrasjon:
Asbjørn Ystad.

utad overfor el-verkene.Dette vil det ta
et par år å bygge opp igjen. I tillegg får
vi selvsagt på lang tid ikke gjort arbeidet i den takt vi er vant med.

To i år, to neste år

—Nårregner du med at dere kommer i
gang igjen?
—Jeghåper vi har et par dyktige folk
i sving fra våren eller forsommeren. I
løpet av neste år håper jeg å få to ingeniører til.
—Hvablir de første oppgavene?
—Detførste vi må gjøre er å restrukturere statistikkgrunnlaget for å få
frem igjen grunnlaget for arbeidet. Vi
må fornye våre kontakter ute og viFOSSEKALLENNR. 5-6-87
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—Vi går på under halv maskin, sier kontorleder
Nils Johan Terjesen ved kontoret for rasjonell
energibruk Kontoret har fem ubesatte stillinger.

vært for svak til at de med egne midler
eller lån har kunnet bygge ut, fornye
og forsterke kraftledningene i takt
med behovet. Ordningen bidrar derfor
til en utjevning av el-prisene lokalt.
Søknaden fra el-verket kommer ofte
først etter at fordelingsnettet i området er nedslitt og overbelastet. Det
som er skjedd, er at el-verkeneikke har
maktet sin oppgave. Man har tatt for
lave priser med det til følge at det ikke
fins midler når forbedringer må til.

Sammenslåing gir
stordriftsfordeler

—Fjernerdenne støtteordningen problemet, eller er det bare et plaster på
såret?
—Enforutsetning for å få slik støtte
er at el-verket er villig til å gå sammen
med andre verk slik at vi får større enheter. En slik sammenslåing til færre
og større verk er også myndighetenes
uttalte mål. Større verk blir mer rasjonelle og kan ha kvalifisert personell
som gjør at man slipper slike problemer. Ved sammenslåing til større enheter, vil det være mulig å oppnå stordriftsfordeler og en utjevning av ressursgrunnlag og priser over større områder. Behovet for støtte vil derved
kunne reduseres og i mange tilfeller
bortfalle. Vi er derfor aktivt med for å
få til sammenslutninger av el-verk til
større enheter.
dereføre databasesystemene som inneholder grunnlagsdata for organisasjonsspørsmål og analyse av fordelingsnettet. Vi må også ta opp igjen
den servicetjeneste innad som vi skal
gi til andre kontorer, sier EyolfDahl.

og for å rettlede konsulenter. Med høyere lønn ville vi ikke hatt så store problemer med å få ansatt nye kvalifiserte
medarbeidere. Det ville blitt vesentlig
billigere enn å bruke eksterne konsulenter.

Tre av seks forsvinner

Ikkemange får statsstøtte

Ved kontoret for statsstøtte til kraftforsyningen har det vært fullt hus, det vil
si seks personer. Men nå forsvinner tre
av dem om kort tid, én til annen virksomhet, og to kan gå av med pensjon.
Tre personer virker kanskje ikke så
mye, men det er tross alt halvparten,
og problemene med å få kvalifiserte
folk er meget store.
—Hvavil dere gjøre nå, kontorleder
Hans Hindrum?
—Detvi må gjøre er i større grad å
benytte oss av eksterne konsulenter.
De blir nå brukt til nettanalyser for å
finne besparelser i nettet ute hos elverkene. Men vi trenger egne folk til
administrativt arbeid som for eksempel til å utarbeide forslag til bevilgninger og begrunnelser for hva vi gjør
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—Hvaer kontorets hovedoppgave?
Hovedoppgavener å prioritere søknader om statsstøtte overfor departementet. Hvorfor de enkelte e-verkene
må ha midler og hva de skal brukes til.
Det er bare de færreste som får innvilget statsstøtte. I 1986 ble det bevilget og fordelt for til sammen 144
millioner kroner. Da gjensto en søknadsmasse på til sammen over en milliard kroner. Det meste av midlene går
til ombygging og forsterkning av fordelingsnettet.
Hva er formålet med støtteordningen?
Det er å skaffe tilfredsstillende elforsyning til akseptable priser i områder hvor el-verkenes økonomi har

Positive etter en stund
—Hvordanstiller el-verkene seg til dette?
—Tidligere var de fleste negative,
men i den senere tid har vi merket oss
en holdningsendring. Nå får vi stadig
flere positive reaksjoner. Det gjelder i
særlig grad dem som har gjennomført
en slik sammenslutning, og som har et
år eller to som vurderingsgrunnlag.
Er dette et viktig virkemiddel for å
få til færre og større enheter innen
norsk el-forsyning?
Det er uten tvil det viktigste virkemiddel vi har. Bortimot halvparten av
landets distribusjonsverkog en del engrosverk vil etter hvert bli direkte berørt av de utredninger og forhandlinger som nå er i gang.

Kontroll med regnskapet
nødvendig
—Dere ønsker også en kontroll med
regnskapet når dere gir støtte?
Ja, vi er nødt til det. Regnskapene

slikde er ved kommunale el-verker lite
tjenlige som styringsgrunnlag. Det
skyldesat de ikke er kostnadsorientert,
men utgiftsorientert. Avskrivningerog
lignende er ikke med. Når det gjelder
aksjeselskaper er det bedre, og vi anbefaler derfor aksjeselskapsformenved
sammenslutninger. Men vi samarbeider nå med Norges Energiverkforbund
og Olje-og energidepartementet for å
få til nye og bedre regnskapsforskrifter
for el-verkene, sier Hans Hindrum.

Mange tenker kortsiktig

I et programnotat er energiøkonomisering i fordelingsnett og hos forbruker nevnt som et prioritert arbeidsområde i 1988. Er det vanskelig å få
gjennomslag for enøk?
Distribusjonsverkene ser ikke alltid enøk i sin interesse, de tenker kortsiktig økonomisk. Men til nå har vi
gode erfaringer, noe som antakelig
skyldes at vi har engasjert oss der innstillingen har vært positiv. Ingen er interessert i enøk hvis de taper på det. Vi
står klart overfor et problem når det
Enøk-kontoret
ikke er sammenfall mellom det bedriftsøkonomiske i et el-verk og det
mangler fem
Kontoret for rasjonell energibruk er samfunnsøkonomiske. Enklere er det
det tredje kontoret i Energiavdelingen. med større vertikalt integrerte verk
Arbeidsområdene her omfatter energi- som har et oppdekkingsansvar,og som
økonomisering, energistatistikk, ener- kan se på økonomien i enøk i forhold
giprognoser samt spørsmål i forbindel- til prisen ved kjøp av dyr kraft. Men
se med energiprisen og -tariffer, ener- man er også avhengig av at de lokale
giverkenes økonomi og finansiering og el-verkhar interesse, kapasitet og kominvesteringer i energiforsyningen. Det- petanse på enøk for å få noe til.
te kontoret er også rammet av personellmangel. Av 10 personer mangler
det fem. To av disse stillingene blir
imidlertid besatt i løpet av sommeren. Tilskudd for å styrke enøk
Gjøres det noe for å bygge opp slik
Hvordan har dette påvirket arbeidet, kontorleder Nils Johan Terjesen? kompetanse?
Vi har siden 1985 gitt tilskudd til
Det har særlig gått ut over enøkarbeidet hvor vi skal ha en sentral rol- enøk-stillinger,hvis søkeren selv finanle. Vi har blant annet et koordinerings- sierer et tilsvarende beløp. Denne ordansvar for enøk i Energidirektoratet. ningen fikk en noe treg start, men har
Når det gjelder arbeidsinnsats, går vi nå tatt seg opp. Vi håper at dette vil
skape et fagmiljø på enøk-feltet ved
på under halv maskin.

energiverkene som kan opprettholdes
på lang sikt. Da kan enøk-arbeidet sees
i sammenheng med energiplanleggingen for øvrig.
—Dere gir også tilskudd til varmeplaner?
—Gjennom loven om bygging og
drift av fjernvarmeanlegg, som blant
annet innebærer at man må søke konsesjon for slikeanlegg, tar man sikte på
å gi et fastere planleggingsgrunnlag
for fjernvarmeanlegg som ledd i den
lokale varmeplanlegging. Ved nye
statskraftkontrakter er det et vilkår at
kjøper innen tre år redegjør for sine
planer og muligheter for gjennomføring av enøk-tiltak i sitt oppdekningsområde. Til utarbeidelse av varmeplaner gir vi tilskudd til dekning av inntil
50 prosent av utgiftene.

Forbruksutviklingen
avgjørende for utbygging

—Vihar jo også som oppgave å holde
oversikt over etterspørselsutviklingen
for elektrisitet og annen energi og de
faktorer som påvirker energimarkedene. Dette innbefatter enøk-arbeidet og
å prognosere fremtidig energietterspørsel i samråd med energiverkene
som underlag for beslutninger om en
oppdekningsplan. Forbruksutviklingen
er jo den avgjørende faktor når det
gjelder videre utbygging av kraft, sier
Nils Johan Terjesen.

Kontorleder Hans
Hindrum ved
statsstøttekontoret
mangler to
personer. —Vi må
benytte oss av
eksterne

konsulenter,sier
han.
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veier
Intervjuer: Mette Kjeldsberg
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Med ubesatte
det høyeste
antall
stillinger
i
manns minne, er NVE,og da
særlig Energidirektoratet,
klart nede i en bølgedal. Å
komme opp derfra skal ikke
bli lett, men med en liten
porsjon velvilje og en stor
porsjon fantasi, bør det
likevel være mulig, mener
Kari Solberg. Hun sitter i
styret for NITO'setatsgruppe
i NVE.
nede
i en bølgedal
NVEtet spesielt,
generelt,erog
Energidirektorahva bemanningssituasjonen angår.
Med det høyeste antall ubesatte stillinger i manns minne, er situasjonen
blitt en helt annen enn den var bare for
noen få år siden. Da var det langt mellom de tomme kontorene i 2. etasje.
—Foross fortoner dette seg som intet mindre enn et sjokk, uttaler Kari
Solberg fra NITO'setatsgruppe i NVE.
—Og det er klart at dette plutselige,
kriselignende alvoret stiller krav til oss
om nytekning når det gjelder rekruttering. Her må vi bruke alt vi har av
fantasi!

Hva gikk galt?

Med det høyeste
antall ubesatte
stillinger i manns
minne, er
situasjonen i NVE,
og da spesielt i
Energidirektoratet,
blitt en helt annen
enn den var for
bare noen få år
siden. I dag er det
ikke langt mellom
de tomme
kontorene.
Illustrasjon: Svein
Nyhus.
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Historien skal man lære av, heter det
seg, og Solbergmener at man bør sette
seg grundig inn i hva som gikk galt, før
man setter i gang nye tiltak for å bedre
rekrutteringen.
—Deter selvsagt lett å være etterpåklok, men mange av oss har nok en følelse av at etaten «glemte»å forta det
nødvendige vedlikehold så lenge maskineriet gikk knirkefritt. De fleste mennesker, også de som jobber i NVE,setter pris på å bli verdsatt ut over minimum. Og det å få satt en anstendig pris
på sitt hode, har vært nærmest umulig
for de fleste av oss — inntil nå.
A fremlegge et eksternt «takstpapir»
i form av et tilsettingsbrev, har i den
senere tid fungert som et lønnsfremmende virkemiddel for enkelte. —Det
er riktig, men dessverre har de gode resultatene hittil vært forbeholdt de
mest ambisiøse. Det mest interessante
ved dette, og kanskje det mest positive, er imidlertid at det viser seg at det
er mulig å justere lønnsnivået også innenfor statens rammer. Det som kreves er tydeligvis litt velvilje. Og i den
krisesituasjonvi nå er havnet i, regner
vi i NITO med at etaten etter beste
evne og vilje kommer til å revurdere
sine menneskelige ressurser på en realistiskmåte. Og det lover godt for fremtiden, mener Solberg.

Faglig bredde en styrke

Solberginnrømmer imidlertid at lønnsnivået ikke gir noen fyllestgjørende
forklaring på bemanningskrisen.
—Vassdragsdirektoratet, som jo må
leve under de samme rammebetingelser som Energidirektoratet, har inntil
nylig vært velsignet med en meget stabil arbeidsstokk — dersom man ser
bort fra EDB-sektoren.Kjennetegnende
for en stor del av de ansatte i Vassdragsdirektoratet er at de har faglig
veltilpassede arbeidsområder, og at
reisevirksomheten er optimal. Slike
forhold kan bidra til å bedre arbeidsvilkårenegenerelt, tror Solberg.—Dette
inntrykket forsterkes ved det faktum at
de deler av Energidirektoratet som har
tilsvarende arbeidsforhold, også kan
skilte med stabile medarbeidere, tilføyer hun.
—En ting man bør være oppmerksom på, er at en for sterk faglig spesialisering kan få uheldige virkninger.
Mange av de oppgaver NVEer pålagt å
løse, er meget spesielle, og ensidig
praksis kan føre til at mange raskere
søker seg annet steds hen, fordi de er
redde for å miste bredden i sin fagkunnskap og dermed komme til kort i
konkurransen på arbeidsmarkedet,
hevder Solberg.
Hun tilføyer imidlertid at utviklingen
på arbeidsmarkedet har vært gunstig i
så måte i den senere tid. — også for de
som jobber i Energidirektoratet. —For
de tradisjonelle faggruppene i Energidirektoratet har det nå åpnet seg et
meget stort og lukrativt arbeidsmarked. Sivilingeniører og ingeniører innen elektro-kraftteknikk har i dag til
dels store muligheter også utenfor vår
etat.

Bør fire noe på
det akademiske krav

Tendensen innen Energidirektoratet i
dag, særlig innen elektro-relaterte arbeidsområder, er at sivilingeniører fra
andre fagretninger, for eksempel realister, foretrekkes fremfor ingeniører
innen elektro-fag. Og vi spør — er dette nødvendig? Vil ikke Energidirektoratet, i likhet med Vassdragsdirektoratet, tjene på i større utstrekning å ta ingeniører i sin tjeneste? I NITOtror vi
slik nytenkning vil virke rekrutteringsfremmende, og vi oppfordrer derfor
etaten til å fire noe på det akademiske
krav, slik store deler av samfunnet for
øvrig har gjort når det gjelder stillinger
på saksbehandlernivå,uttaler Solberg.
—Meddet mener vi selvsagt ikke at
sivilingeniørerog andre høyt utdannede fagfolkikke skal tilbys stillinger hos
oss hvor dette er mulig. Vi tror bare at
jobbene i mange tilfeller kan bli for lite
utfordrende for dem. Høgskole-og uni-

versitetsutdannede medarbeidere vil
neppe få sine faglige behov tilfredsstilt
gjennom triviell saksbehandling uten
åpenbare
avansementsmuligheter.
Uansett hvor relevant fagkretsen måtte være! Slike medarbeidere vil forståelig nok etter kort tid søke seg andre stillinger.

Miljøet viktig

Solberg har ikke vanskeligheter med å
forestille seg at det gjennom en aktiv
markedsføring av etaten, skal skje en
endring på arbeidsmarkedet slik at store mengder arbeidssøkere strømmer
til NVE. —Dersom dette skjer, må vi
være påpasselige med å følge opp våre
nye kolleger, slår hun fast.
—Lederepå alle plan må bli flinkere
til å fordele og delegere arbeidsoppgavene, og derigjennom vise tillit. Men
når det gjelder å løse oppgavene, har
vi alle et ansvar, og skal vi lykkes i det-

Ledere på alle plan må bli flinkere til å fordele
og delegere arbeidsoppgavene, og derigjennom
vise tillit. Men når det gjelder å løse oppgavene,
har alle et ansvar, og skal vi lykkes i dette, må
vi samarbeide, uttaler Kari Solberg på vegne av
NITO's etatsgruppe i NVE Foto: Svein Erik Dahl/
Samfoto.

te, må vi samarbeide. For all del tror
jeg at vi for fremtiden må unngå «båsplassering», og vi må bli mye flinkere
til å innlemme nyansatte i det faglige
og sosialemiljø. Finnesikke et slikt miljø, må vi utvikle det sammen.
Det siste kan imidlertid bli svært krevende, mener Solberg. —Det eksisterende miljø er allerede betydelig utvannet. Det daglige arbeid må tross alt
gå sin gang, og stor pågang av nye
medarbeidere vil derfor stille meget
store krav til ledelsen og oss andre som
er igjen. I rekrutteringsarbeidet fremover tror jeg vi må vokte oss for å fylle
trofaste medarbeideres arbeidstid med
opplæring av «korttidsansatte».Det vil
bare gjøre vondt verre.
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Vimåfå
folket
i tale

Rtsi

Intervjuer:Mette Kjeldsberg
n jobb i Statkraft er
meningsfylt og samfunnsnyttig arbeid. Få andre
firmaer kan tilby like
interessante og utviklende
arbeidsoppgaver, og i
rekrutteringssammenheng
er det viktig at dette
kommer offentligheten for
øre. Men det er også viktig
at lønningene våre blir
konkurransedyktige, mener
Harald Vedlog i NITO's
etatsgruppe i Statkraft.
Ii

C tatkraft er en foregangsbedrift på
mange områder, men kanskje
særlig når det gjelder å ta i bruk ny teknikk. Utvikling av nye metoder og løsninger innen vidt forskjellige arbeids- Det viktigste av alt, er at vi blir flinkere til å
felt står på dagsorden rett som det er, markedsføre oss. Statkraft har en masse å tilby
sine ansatte, og dette bør folk få vite, uttaler
og slik pionrvirksomhet stiller store NITO-representant Harald Vedlog ved Aurakrav til kompetansenivå og stabilitet i verkene.
personalet. Dette er ting som NITO's
tilføyer han. —Våreansatte følger med
etatsgruppe i Statkraft er opptatt av.
arbeidsoppgavene over i andre firmaer
og selskaper.
«Rugekasse»med
Uten å ville male fanden på veggen
mener Vedlog at utarmingen av det
gjennomtrekk
—Statkraftvirker i dag til en viss grad faglige miljøet, er en alvorlig sak.
som «rugekasse», uttaler NITO-repre- —Her satses det på kompliserte løssentanten Harald Vedlog. —Teoretisk ninger og dyrt utstyr som ikke kan ututdannelse pluss noen års praksis i nyttes fullt ut, fordi våre folk mangler
Statkraft åpner for godt betalte stil- kompetanse. Det er urasjonelt. Desslinger innen kraftforsyningen ellers og uten fører den vanskelige situasjonen
innen private industribedrifter. Dette ofte til at folk blir satt til å løse oppskaper mangel på folk hos oss, og fører gaver som de ikke mestrer. Og det slitil at vi stadig vekk må sette bort opp- ter!
gaver til konsulentfirmaer, leverandører og andre selskaper innen kraftforsyningen. Og ofte er det de mest inter- Konkurransedyktige
essante oppgavene som på denne må- lønninger
ten blir tatt ut av hendene på oss, suk- Innen NITOhersker det enighet om at
ker Vedlog. —Når vi setter bort opp- Statkraft må satse sterkt på å holde på
gaver til andre, viser erfaringen dess- kvalifiserte folk i tiden som kommer.
uten at «gjennomtrekken» forsterkes, —Skal Statkraft kunne løse de oppga38
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ver bedriften til enhver tid blir pålagt,
må man sørge for å holde på den kompetanse som bygges opp, uttaler Vedlog.
Har så NITOoppskriften på hvordan
man løser dette problemet? —Selv om
situasjonen er alvorlig, er den langt fra
helsvart. Som sagt er det mye Statkraft
kan tilby sine arbeidstakere som man
ellers skal lete lenge etter på andre arbeidsplasser. Og ved en mer aktiv satsing internt på den enkelte medarbeider, burde forholdene ligge godt til rette for et mer stabilt faglig miljø. Dette
til tross for at vi nok må leve med noe
lavere lønninger enn i privat virksomhet, slår Vedlog fast.
—Men når dette er sagt, må det understrekes at lønnsnivået i dag er for
lavt. En forutsetning for at Statkraft
skal bli den attraktive arbeidsplass bedriften bør være, er at lønningene
bringes mer i takt med tiden, tilføyer
han. —Selvstendig arbeid og interessante oppgaver kan nok kompensere
for et par lønnstrinn. Men i dag er gapet mellom de lønninger som tilbys i
Statkraftog det lønnsnivå man kan forvente på det private marked, altfor
stort. Her må alle lovlige virkemidler
settes inn, mener Vedlog.

Desentraliseringviktig
Sentralt i rekrutteringsspørsmålet står
ellers personalavdelingen (OP),mener
NITO.—Det er nå trukket opp i og for
seg utmerkede retningslinjer for personalpolitikken i Statkraft, men skal de
kunne etterleves, er det innlysende at
personalavdelingen må tilføres flere
ressurser, sier Vedlog. Han føyer imidlertid til at man samtidig må stille krav
til avdelingen om at den organiserer
seg selv slik at man kommer ut av det
tungrodde system som nå hersker.
NITOmener Statkraft bør legge forholdene til
rette for kvinner som ønsker å forlate de
tradisjonelle kvinneyrker til fordel for de mer
tekniske. Foto: Svein Enk Dahl/Samfoto.
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Femti års
pliktljeneste blir det
neppe snakk om
Statkraft. Men NITO
mener bedriften bør
kunne kreve en viss
«gjenytelse» fra
medarbeidere som
har nydt godt av
tilbud om
videreutdannelse.

Faglig utvikling
frister

—Her mener vi at desentralisering
er et nøkkelord. Sen saksbehandling
fører ofte til at de best kvalifiserte søkerne blir tilsatt andre steder, før de
rekker å få tilbudet fra Statkraft. Ved å
desentralisere tilsettingsrutinene for
stillinger opp til et visst nivå, og ved å
opprette lokale tilsettingsråd, tror vi
saksbehandlingstiden kan bli redusert
vesentlig.
—Ved enighet i det lokale tillsettingsråd tilsettes den person som blir
innstilt. Ved uenighet bør saken selvsagt, som nå, avgjøres sentralt. Ved en
slik ordning viser erfaringen at 80-90
prosent av tilsettingssakene vil kunne
avgjøres lokalt i driftsområdene, i anleggsområdene og i divisjonene sentralt. —Slikkan vi frigjøre krefter i sentraladministrasjonen som bør brukes
til å arbeide med andre saker, slår Vedlog fast.
—Med desentralisering mener vi
ikke personalpolitisk anarki, tilføyer
han. —Personalavdelingen må ha et
direkte og overordnet ansvar for at
Statkraft fungerer på alle plan ved å
sørge for at Statkraft til enhver tid har
kvalifisert personale. Men både ledere
og tillitsvalgte har et ansvar i denne
forbindelse. Som profesjonelle i denne
sammenheng, er det denne avdelingen som må sørge for at kommunikasjonen mellom ledere og tillitsvalgte er
åpen og fortløpende. Etter NITO'soppfatning er det bare slikman kan løse de
problemer som oppstår, for eksempel
med hensyn til rekruttering.
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Avansementsmuligheter med dertil
hørende lønnspålegg er gode kort å ha
på hånden for en arbeidsgiver når det
skal skaffes nye medarbeidere. —Derfor mener vi i NITOat muligheter for
videreutdanning er et viktig virkemiddel —både når det gjelder å rekruttere
nye medarbeidere, og når det gjelder å
holde på dem som allerede er ansatt,
sier Vedlog.
—Primærtmå nok Statkraft forsatt satse på å rekruttere folk fra det eksisterende skoleverk. Vi mener at det er
vesentlig at opptaket av lærlinger og
tilrettelegging av videreutdanning
med tanke på fagbrev, styrkes. Dessuten bør teknikere, ingeniører, sivilingeniører og andre få anledning til å
bygge på sin utdannelse både i og
utenfor Statkraft.
—I den sammenheng mener NITO
det bør inngås avtaler mellom Statkraft og det offentlige skoleverk — og
da ikke bare på universitetsnivå. Alle
bør gis en mulighet til spesialisering.
På helt spesielle områder må Statkraft
kunne bygge opp intern opplæring av
kortere eller lengre varighet. Kurstilbudet er i dag godt innen alle fagområder, mener Vedlog. —Vedå systematisere en del av dette vil den enkelte
kunne få verdifull innføring i nye fagområder, samtidig som han eller hun
får fulgt opp utviklingen innen sitt
eget arbeidsfelt. Ved kjøp av kompliserte systemer og utstyr, er det også
viktig at de som skal betjene og vedlikeholde dette, får den nødvendige

opplæring hos leverandører. Dette bør
alltid tas med i kontrakten. Det Statkraft kan tilby iherdige medarbeidere
som lønn for strevet, er givetvis en høyere stilling og mer i lønn. —Mendet
bedriften investerer i slik virksomhet,
må selvsagt også gi avkastning. Det
bør derfor stilles klare krav til oppnådde ferdigheter, og Statkraft bør
også etter vår mening kunne kreve
gjenytelse i form av en viss «plikttjeneste».
Vedlog er av den oppfatning at Statkraft ved et utstrakt tilbud om videreutdanning til en viss grad vil kunne
forme sine arbeidstakeres kompetanse
etter eget behov. —Ogdet er en kjempefordel i en tid der teknikken er i rivende utvikling, mener han.

Kvinnenemå med

Kvinner i tekniske yrker er det få av i
Statkraft i dag. —Etter vår mening vil
en jevnere fordeling mellom kjønnene
være med på å stabilisere arbeidsstokken både sentralt og ute i distriktene,
sier Vedlog. —Hovedtyngden av Statkrafts arbeidsplasser ligger i distriktsNorge, og da ofte i mindre samfunn
der det er smått med arbeidsplasser innen de tradisjonelle kvinneyrkene. Her
bør vi absolutt kunne tilby kvinnene
noe.
NITOmener Statkraft bør legge forholdene til rette for kvinner som ønsker å forlate de tradisjonelle kvinneyrker til fordel for de mer tekniske.
—Særligmener vi at den grunnleggende utdannelsen må tilpasses kvinnenes
tidligere yrkesbakgrunn, uttaler Vedlog. —Ogen viss kjønnskvotering har
vi ingenting imot i de tilfeller der kvinnene allerede har satset på et teknisk
levebrød.
Vedlog mener for øvrig at miljø- og
velferdstiltak er spesielt viktig når det
gjelder å rekruttere kvinner til bedriften, og i den sammenheng etterlyser
han barnehager. I hvertfall ved Statkrafts større arbeidssteder.

Bedre markedsføring!

—Somsagt mener vi i NITOat Statkraft
har en masse å tilby sine ansatte. De
tingene jeg har pekt på som det bør
gjøres noe med, arbeides det aktivt
med i hele bedriften, det vet jeg. Derfor tror jeg det viktigste av alt, er at vi
blir flinkere til å markedsføre oss. Skal
vi løse rekrutteringsproblemene, og
det gjelder alle arbeidstakergrupper,
må Statkraft gå aktivt ut å presentere
seg selv, sin organisasjon og sine arbeidsoppgaver. Vi lever tross alt i et informasjonssamfunn, og den som ikke
klarer å komme på talefot med folket,
er ille ute.

Trenger du bolig? Lån?Barnehageplass?

Billmerk.
Miljø- og velferd
Ved Morten Golimo

Har barnehageplass?
du behov for
Trenger du finansiering til
en ny bolig? Ønsker du
kanskje å forsikre deg og din
familie? Snakk med Miljø- og
velferdskontoret
i Oslo. De
har jobbet fram ordninger
som de ansatte virkelig kan
ha glede og nytte av. Her får
du svar på spørsmål om
hvilke muligheter du har
som Statkraft-ansatt.

bekles
av tre personer;
leMiljø-kraft og
velferdskontoret
i Statderen Thor Johansen og de to konsulentene LissLillelandog Odd E. Johansen. Deres oppgave er å «trylle fram»
best mulige sosiale goder for Statkrafts
ansatte, og å fordele dem så rettferdig
som det lar seg gjøre. Med sosiale goder menes i denne sammenhengen for
eksempel boliger og hjelp til finansiering, forsikringsordninger, barnehager og bedriftshelsetjeneste.
Boliger
—Nårdet gjelder boligproblemene, er
de størst i Oslo-området, sier Thor Johansen. —Ved anleggene og driften
har vi av flere naturlige årsaker stort
sett basert oss på tjenesteboliger. I
Oslo har man ikke de samme muligheter.
Likevel eier faktisk Statkraft en del
leiligheter i Bærum like utenfor Oslo.
De ble bygget en gang på 1950-tallet
da det også var store problemer på boMiljo- og velferdskontoret består av lederen
Thor Johansen og de to konsulentene Liss
Lilleland og Odd E. Johansen. For tiden er de
spesielt opptatt av å fj et skikkelig
barnehagetilbud for Statkraft-ansattes barn.
FOSSEKALLENNR. 5-6-87
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sentralt arbeider nå med
Bedriftshelsetjenesten
å hjelpe frem et ensartet tilbud for alle Statkraftansatte, uansett hvilket arbeidssted den enkelte
er knyttet til. Det er særlfg det forebyggende
helsearbeid man da har i tankene. Illustrasjon:
Svein Nyhus.

ligmarkedet. I dag representerer disse år med svært rimelig husleie. Hensikleilighetene en stor ressurs med tanke ten er da at de skal bruke denne tiden
på å få nye folk til Statkraft. De første til å finne seg annet sted å bo.
Er det bare familieleiligheter dere
som flyttet inn i disse leilighetene den
gang de ble satt opp, fikkgunstige leie- har til disposisjon?
Foreløpigja, men vi vurderer nå å
kontrakter og ble boende der.
Nå er vi nødt til å forvalte leilig- omgjøre noen få familieleiligheter til
hetene på en annen måte slik at flere hybler, beregnet på for eksempel folk
kan få dra nytte av dem. Hvis vi om- som kommer med ryggsekk rett fra
organiserer bruken av leilighetene, høgskolen. De vil kunne få tolv månekan de bli en reell «gulrot» i rekrut- derskontrakter.
Men alle boligsøkende innen Statteringssammenheng.
kraft får vel ikke plass i disse boligene.
Er det andre muligheter?
Når det nye systemet er iverksatt
Kortere leietid
—Hvordan skal leilighetene benyttes for fullt, håper vi at vi kan komme med
et boligtilbud til et sted mellom en
heretter?
—Desom fremdeles har gyldige leie- tredjedel og en fjerdedel av alle nykontrakter, får selvfølgelig bo der til kommere. Dette forutsetter imidlertid
kontrakttiden løper ut. Da kan man en turnover på 30-40 stillinger i året.
Når det gjelder andre typer boliimidlertid ikke regne med uten videre
å få dem fornyet. Det er fremdeles ikke ger, sier Liss Lilleland, —er vi prisgitt
helt fastsatt hvor lang leietid nye leie- det boligmarkedet og de prisene som
boere kan regne med, men barnefami- til enhver tid finnes. Men vi har i alle
lier vil kunne regne med rundt to til tre fall fast kontakt med eiendomsmeglere
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og private gårdeiere. Vi svarer dessuten på «Bill.merk.»-annonseri Aftenposten på vegne av dem som henvender seg til oss. Noen annen hjelp
kan vi dessverre ikke bidra med.

Barnehageplasser

—Når det gjelder behov for barnehageplasser har vi et tosidig «problem»,
sier Johansen. —Fordet første ønsker
Statkraft å få tak i høyt kvalifisert personell, for det andre vil vi ha flere kvinner. Begge disse kategoriene representerer mennesker som generelt har
stort behov for barnehageplasser. Dermed; for å få oppfylt begge disse ønskene, er vi nødt til å løse barnehageproblemet.
Per i dag har Statkraft sentralt et
udekket behov for 33 barnehageplasser. Det vil med andre ord si at vi kunne drevet en barnehage med tre avdelinger.

Kan dere ikke da starte en barnehage selv?
Jo, det er det vi faktisk har tenkt å
gjøre. Og første skritt i den retning er
allerede tatt, idet vi har fått slått fast
prinsippet om at Statkraft kan gi støtte
til etablering av barnehageplasser. Vi
har allerede gått inn i et barnehageprosjekt i Narvik,og vi jobber med å få
til et konkret opplegg i Oslo.To til tre
muligheter er under vurdering.
Det positive i denne sammenhengen
er at alle som har meldt sitt behov til
kontoret, her er aktivt med i prosessen.
Alle er på jakt etter mulige løsninger,
og vi diskuterer alternativer sammen.
Derfor håper jeg at vi snart vil få til en
tilfredsstillende ordning.

Forsikringsordninger
Absolutt alle ansatte i Statkraft kan delta i den livs- og pensjonsforsikringsordningen som man kan få ved å melde seg inn i Norsk KollektivPensjonskasse (NKP).—Foreløpiger det bare cirka en tredjedel av de ansatte i Statkraft
som er medlemmer i Pensjonskassa,
men jeg synes ordningen er så billig og
fordelaktig at minst en tredjedel til
burde vært med, sier Lilleland.
Vi ser litt nærmere på hva ordningen
går ut på. Statkrafts gruppelivs- og
ulykkesforsikringer en pakke bestående av to deler som er uløselig knyttet
til hverandre. Man kan altså ikke velge
enten livs-eller ulykkesforsikring.Likevel skal vi se på hva de to ulike forsikringene går ut på hver for seg.
Gruppellysforsikring. Gruppelivsforsikringen er utelukkende en dødsrisikoforsikring som blir utbetalt til de etterlatte hvis den forsikrede dør i forsikringstiden. Det vil si så lenge man er
ansatt i Statkraft. Beløpet som utbetales er 8G,altså åtte ganger Folketrygdens grunnbeløp. I 1987 tilsvarer 8G et
beløp på 224 000 kroner. Videre utbetales et tillegg på 40 prosent (andel av
selskapets overskudd).
Forsikringssummen blir imidlertid
gradvis lavere fra og med det året man
fyller 51 år. Fra da av avtrappes forsikringen med 0,3G hvert år fram til utgangen av det året man fyller 60 år.
Deretter utgjør forsikringssummen 5G,
hvilket i 1987 er 140 000 kroner, samt
40 prosent tillegg.
Ulykkesforsikring. Ulykkesforsikringen
er en forsikring som gjelder over hele
verden såvel i arbeid som i fritid. Forsikringen gir erstatning ved dødsfall
og invaliditet etter en ulykke. Det vil
på forsikringsspråketsi; «plutseligytre
skade». Man vil også kunne få dekket
utgifter til for eksempel tannlege, medisiner og lignende som ikke dekkes av

Trygdekontoret i forbindelse med behandling av ulykkesskade.
Forsikringen gjelder ikke «yrkessykdom» som ikke er utløst av en ulykke,
for eksempel løsemiddelskader og lignende. Slike skader dekkes normalt
gjennom andre ordninger.
Ved dødsfall utbetales 5G (140 000
kroner i 1987), og ved 100 prosent invaliditet 30G (840 000 kroner i 1987).I
tillegg til seg selv kan man også forsikre ektefelle/samboer og familie. Da
er det litt forskjellige forsikringssummer for barn og ektefelle uten at vi skal
gå nærmere inn på det her.

har vi seks hytter og tre feriehjem. I tillegg til dette kan man leie seg inn på
messene våre rundt omkring, som
både er billige og har bra standard.

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjenestener en del av Miljø- og velferdskontorets arbeidsområde. I Oslo er bedriftshelsetjenesten en
fellestjeneste for NVEs og Statkrafts
virksomheter i Oslo-området, administrert av NVE.
—Bedriftshelsetjenestenbør koordineres sentralt, sier bedriftslege Gro
Brekke Klingen, som til daglig har ansvaret for bedriftshelsetjenesten ved
hovedkontoret. —Tilbudeter forskjelRimelig forsikring
Hva koster så forsikringen? Ønsker lig for de ulike landsdeler, både når det
man bare å forsikre seg selv, koster det gjelder omfang og kvalitet. En av våre
i år 93 kroner i måneden. Har man fa- viktigste oppgaver er å prøve å hjelpe
milie og barn man også ønsker å for- fram et ensartet tilbud for hele landet.
sikre, vil det koste cirka 150 kroner i Derfor har vi samlet opplysninger om
måneden. Livsforsikringfor ektefelle hvordan det står til med bedriftshelsetjenesten vår rundt omkring i landet,
koster 423 kroner pr. år.
—Denne forsikringsordningen er slik at vi kan få en oversikt over hva
nærmest å betrakte som en slags kas- som bør gjøres hvor. Når jeg tenker bekoforsikringpå liv og helse, og faktisk driftshelsetjeneste, tenker jeg i første
en ganske billig sådan, sier Johansen. rekke forebyggende helsearbeid. Dette
Ordningen gir nemlig ingen oppspa- gjelder også alkohol- og narkotikaproringsmuligheter, men det er også en blemer. På dette området har bedriftsav grunnene til at vi har fått til en så- helsetjenesten her i landet en viktig
oppgave.
vidt gunstig ordning.
Man kunne sikkert tatt med enda
mer orh det arbeidet Miljø- og velLånemuligheter
ferdskontoret driver, men det ville føre
Hva med lånemulighetene?
—Erman medlem av forsikringsord- for langt å få med seg alt. Det dette i
ningen, kan man få inntil 350 000 kro- alle fall viser, er at folkene på dette
ner i lån til 14 prosent rente over 25 år kontoret ikke ligger på latsiden. Det er
hvis man skal skaffe seg bolig. Ved si- tydelig at det er mye å hente av sosiale
den av denne ordningen finnes det og velferdsgoder,bare man vet å lete.
også andre lånemuligheter. Gjennom
samarbeidspartnere NKP har, kan vi
formidle rimelige forbrukslån,mellomfinansiering, hyttelån og faktisk opp til
100 prosent boligfinansiering. Gjennom dette mener vi at vi har løst det Fossekallen har nå mottatt en foreproblemet statsansatte vanligvis har, løpig rapport om resultatene av den lenemlig å fremskaffe penger raskt når serundersøkelse som ble foretatt tiddet trengs. Nå kan våre ansatte skaffes ligere i år. Opplsutningen var meget
nærmere 400 000 kroner i boliglån. god, noe vi takker alle våre ivrige leMen, bare for å presisere; det er med- sere for. Hva leserne mener om innlemskapet i vår forsikringsordningsom hold, utseende og form skal vi komme
tilbake til i et senere nummer av Fosseer nøkkelen til disse godene.
kallen når den endelige rapport foreligger. Imidlertid har vi allerede nå
Fritidstiltak
Innen Statkraft finnes det mange be- trukket ut de heldige vinnere av våre
driftsidrettslag som fungerer veldig utlovte premier.
Tre signerte plakatfotos av SveinErik
bra, sier Odd E. Johansen. Stort sett er
det organisert bedriftsidrett på de fles- Dahl går til: SveinLien (Rjukan),Bjarne
te steder der Statkraft har drift og an- Stensrud (Asker)og Per Hjermannsen
legg. Aktivitetene varierer fra fotball, (Lærdal). Fem Statkraft-paraplyer går
volleyball,skyting og skøyter til motor- til: Sverre Tøvik (Sunndalsøra), Knut
og fotoklubber, sangkor og jeger-og Skogseth (Bindalseidet),Leif Os (Rogfiskerforeninger.En del av fisker-ogje- nan), Harald Falmår (Selfors)og Øyvind
gerforeningene disponerer over egne Vårvik,Suldalsosen.
Trekningen ble foretatt av Bladstyjakt-og fiskerettigheter.
Det fins også hytter i de fleste drifts- ret, og vinnerne vil få premiene tilområdene. Bare her i østlandsområdet sendt.

Leserkretsundersøkelsen
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Nok av velferdsmidlerved Jostedal-anlegget:

iETBESTE
IfiEN
EllGRATIS
Ved Morten Golimo

T ntensjonen

med miljø- og
velferdsarbeid ved et anlegg
og på en brakkerigg, er å
aktivisere folk, øke trivselen
og å skape samhold. Men om
er aldri så
målsettingene
gode, og innsatsen
fra dem som jobber med
velferdsarbeid er aldri
så stor, kan man ikke dytte
på folk mer velferd enn de
selv ønsker. Fossekallen
for
besøkte Jostedal-anlegget
litt
å gå velferdsapparatet
etter i sømmene.

det mange
finnes
praksis,
på teforskjell
være stor
detogkan
A tori
eksempler på. Miljø-og velferdsarbeid
ved Statkraft-anlegg er ett av dem. I
1983 ble det utarbeidet en plan for kultur- og velferdsarbeid ved Jostedal-utbyggingen. En storstilet satsing. Man
hadde tenkt på det meste; bibliotek,
kino, video, nærradio, idrett, amatørteater og revy. Man satset på bred kommunal deltakelse. Eller rettere sagt;
man så «åpenbare behov for å ruste
opp lokalsamfunnet med henblikk på
kulturell virksomhet for anleggsfolk»,
som det står i planen. Ingen tviler på
de positive intensjonene i denne planen, men de lot seg altså ikke fullt ut
realisere, noe man også i ettertid har
innsett.

Positivt eller negativt?

Den gang man startet opp anleggsarbeidene ved Ulla—Førre,hadde man
knapt planlagt miljø- og velferdstiltak
ut over det strengt nødvendige. Nå står
Ulla—Førre som et lysende eksempel
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på hvordan man ikke bør gjøre det. Da
Arbeidernes Opplysningsforbund og
LO i samarbeid la opp den allerede
nevnte «Fagligplan for kulturarbeidet
ved større anlegg», var det kanskje
med tanke på at historien ikke skulle
gjenta seg. Vel og bra, men i velment
iver mistet man som sagt en smule
bakkekontakt.

Misforhold

Nå skal det sies at de som har med velferdsarbeidet i Jostedal og Gaupne å
gjøre, for lengst har fått kontakt med
Moder Jord igjen og iverksatt et velferdsapparat som funksjonerer — i alle
fall tilsynelatende. Likevelaner jeg et
lite misforhold mellom virkeligheten,
og det man gjerne så var virkeligheten.
Jeg skal prøve å utdype dette litt nærmere:
På den ene siden ble det snakket
vent og vakkert om hvor mye som er
gjort for anleggsfolkpå velferdssiden.I
samarbeid med lokale krefter er det arrangert kulturaftener og andre slags
tilstelninger, og man har appellert til
folk innen Statkraft til å delta i det
etablerte kulturlivet i og rundt Gaupne. På den annen side innrømmes det
at det praktisk talt ikke kommer noen
anleggsarbeidere eller andre fra Statkraft på slike arrangementer.
Eller: På den ene side snakker noen
om at det er viktig å integrere anleggsfolkene i lokalmiljøet og få dem til å
delta i de kulturaktivitetene som foregår der. Men så ytrer andre paradoksalt nok at det viktigste er å etablere et
kulturliv innenfor Statkrafts egne «vegger». Hva er det man egentlig ønsker?

av
lokalbefolkningen

Statkrafts inntreden og tilstedeværelse. Jeg fikket reelt inntrykk av at det er
et meget godt forhold mellom bygdefolket, inkludert kommunen, og
Statkraft-folkene.Både anleggsfolk og
andre blir akseptert av lustringene, og
tonen mellom dem er langt bedre enn
det man har sett eksempler på flere
andre steder. Dette har jeg hørt både
fra Statkraftsegne folk og fra to hyggelige medlemmer i Luster kommunestyre som jeg slo av en prat med over
en kaffekopp. Dermed kan man utelukke rivalisering mellom lokalbefolkning og «inntrengere» som årsak til at
så få anleggsarbeidere deltar på fellesarrangementene.
Det som da forundrer meg er at det
kan gis uttrykk for at miljø- og velferdsapparatet er ved god helse, mens
man samtidig har forklaringer på hvorfor dette apparatet har visse lyter. Per
Joranger, som i flere år har jobbet med
miljø- og velferdstiltak ved Jostedalanlegget, framhever to hovedårsaker
til at alt ikke er som man kanskje hadde håpet; De store avstandene og den
nye arbeidstidsordningen. Han innrømmer også at man ikkehar vært flinke
nok til å se hvert enkelt individsbehov.
Det folk har behov

for

er å reise hjem

Her tror jeg vi begynner å nærme oss
sakens kjerne. Hva er den enkeltes behov? Er det å delta på lokale revyer,
bridgeklubber, fotballag, kulturaftener
og lignende? Selvfølgeliger det noen
som virkelig beriker sin tilværelse med

Akseptert

Noe av det første jeg merket meg, var
hvor positiv Luster kommune er til

Den kanskje største velferdsressursen folk ved
Jostedal-anlegget har, er naturen, og bruken av

den er gratis.

á

å delta i slikt, men det gjelder i svært liten grad dem som bor på brakkeriggene og jobber ved anlegget i Jostedal.
Deres største behov er, for å sitere Joranger: —Akomme seg hjem til familier etter to ukers intensivt arbeid på anlegget. Den nye arbeidstidsordningen
er lagt opp slik at man jobber intensivt
i to uker, for så å ha en uke fri. Det sier
seg selv at når man går i en sjakt ti timer om dagen, har man ikke overskudd til å foreta seg så mye om kvelden.
Javel. Det fører til, så langt jeg kan
se, at velferdsarbeidet i hovedtrekk har
to målgrupper: De som bor stasjonært i
Gaupne, og de som bor på riggene. Sett
utenfra kan det virke som om det er
den siste gruppen det er viktigst å gjøre noe for. Det er disse som er mest avskåret fra å delta i lokale aktiviteter,
slik som folk i Gaupne kan — dersom
de vil.
Skjønt, «å gjøre noe for» er ikke det
rette uttrykket ifølge Per Joranger: —Vi
skal ikke dytte på folk aktiviteter, men
få dem til å gjøre noe selv. Noe av kulturarbeidets idé er jo nettopp å aktivisere folk, og å få dem til å organisere
og tilrettelegge aktiviteter selv.

Et spørsmål om penger

Da blir det til syvende og sist snakk om
penger. Det trengs penger til innkjøp
av biljardbord, videospillere, hobbyutstyr, treningsutstyr, i det hele tatt; det
brakkelagene selv ønsker å anskaffe
seg. Og penger er det for øyeblikket

Vektløfting er blant de aktivitetene som det er
mulig å bedrive i fritiden. Men ikke alle kan
regne med å drive det hke langt som Harry
Espesæter. Han er nemlig nybakt norgesmester.

ikke vanskelig å skaffe,kan lederen for
fagforeningskontoret, Johan Kaslegard
fortelle:

sentene skal brukes til fellestiltak som
julebord,fester,klubbmøterog lignende.
Selv om ikke alle pengene er brukt
ennå, er det ikke så lite brakkelagene
—Etter lønnsoppgjøret i fjor har vi har skaffet seg. Snekkerverksted,vektfått mer å rutte med enn de 180 krone- lofterutstyr,video, satelittmottaker,filmne pr. mann pr. år som alle statsan- apparat, solarium, vevstol er noe av
satte blir gitt til del. Det ble bestemt at det jeg så på min lille rundtur. I tillegg
20 øre av det generelle timetillegget finnes det en liten bank, en kiosk og et
på kr 2,50 skal avsettes til miljø-og vel- bibliotek.
Men den kanskje største ressurs folk
ferdstiltak. Det betyr at vi her ved Jostedal-anlegget tilsammen har rundt på anlegget har, er naturen. Området
90 000 kroner i året til disposisjon.Nitti rundt Styggevatnet, hvilket er en umåprosent av disse velferdspengene for- telig misvisende betegnelse, innbyr til
deles på brakkelagene som kan bruke friluftsaktivitetersom en skarve by-sjel
midlene slik de vil. De siste ti pro- bare kan lengte etter. Selv om både
denne muligheten og alt det andre
som er nevnt, ligger åpent for fri avbenyttelse, er det eget initiativ som avgjør hvorvidt det omgjøres til «velferd»
eller ikke. Enhver får velge hva han lyster.

Må folk forandre seg?

Kjøkkenpersonellet
representerer
kanskje den største
trivselsfaktoren på
anlegget. Når kokke
Borgny Grønlien og
hennes allierte
svinger seg ved
grytene, er det alltid
noe godt i vente.-

I det hele tatt synes jeg å se en slags
dobbelthet når det gjelder ideene bak
velferdsarbeidet, eller et misforhold
mellom teori og praksis, om man vil.
Ideene er gode, men det betinger at
folk forandrer seg. Hvis velferdsarbeidets mål er å forandre folk og deres behov, har man et ikke ubetydelig arbeid
foran seg. Det kan virke som om enkelte mener velferdsarbeid nærmest er
mislykket, dersom man ikke får dette
til, som om man er litt flau over at ikke
alle er like interessert i kultur.
Det som imidlertid er helt klart, er at
folk ikke kan pådyttes mer velferd enn
de selv ønsker. Folktar seg ikke jobber
på anlegg primært for å la seg underholde eller for å bli medlem i et lokalt
sangkor, men for å tjene penger. Velferd er vel, når alt kommer til alt, at det
finnes muligheter for å velge.

Idretten skaper
samholdet
m år

det gjelder miljø og velferd
ved Vestlands-verkene, står bedriftsidretten i høysetet, forteller Jan
Ole Rød (36), nyansatt informasjons- og
personalmedarbeider i Sauda. Som så
mange andre ved driftsadministrasjonen i Sauda, er han Sauda-født, og av
de ti årene han har arbeidet i skoleverket, har han vært fem år ved Sauda videregående. Lokaltilknytning altså, og
solid utdannelse som cand. polit. med
fagene norsk, historie og statsvitenskap.

D ød tiltrådte så sent som 9. mars i

år, og i spørsmålet om miljø og
velferd ved Vestlands-verkene sekunderes han derfor av sekretæren i
idrettslaget — Knut Ove Lien. —Vi satser som kjent sterkt på Holmenkollstafetten, hvor vi har deltatt de tre siste årene. Vi driver organisert trening
hele året, noe som er med på å sveise
avdelingene ved Vestlands-verkene
godt sammen. Så spredt som våre anlegg ligger, har for eksempel montasjelederne sjelden anledning til å treffes,
og her har idretten vært en samlende
faktor, får vi vite.
Holmenkoll-stafetten er altså forbundet med stor interesse ved Vestlands-verkene, og deltakelse i Vårens
vakreste eventyr er allerede blitt en
tradisjon. Men idrettslaget satser også
på andre hester. — Vi har flere stafetter på programmet, og i løpet av
sommeren skal vi delta i seks orienteringsløp. Her stiller vi også med løypeleggere, og under slike oppdrag blir
gjerne hele familien med.

Ellers forteller Lien og Rød at Vestlands-verkene har inngått leieavtale
med svømmehallen i Suldal, og at
Ulla—Førre-verkene stiller med eget
fotball-lag. Dette satser foreløpig på
høyst interne knokkeloppgjør med Røldal —SuldalKraft.—Dessuten har vi en
aktiv skyttergruppe som driver organisert trening i Saudahallen, legges det
til.
—Men dette er vel bare for mannfolk. Hva med jentene?
—Vi driver også aktivt innen volleyball, og vi arrangerer sirkeltrening. Her
er de fleste av jentene med. Og alle ansatte ved Vestlands-verkene er i hvertfall medlemmer av idrettslaget, sier
Lien.
da, enkelte
tilføyer andre
Rød.
Men velferdstilbud
vi har jo også
—Blant annet er Vestlands-verkene
gått til innkjøp av båt som de ansatte
kan låne. Ellers kan jeg nevne at utstyr
ved snekkerverkstedet står til disposisjon for de ansatte i fritiden, noe svært
mange benytter seg av. Utlånsvirksomheten på verktøy generelt er i det hele
tatt liberal hos oss.
—Vi overlater stort sett til avdelingene selv å disponere velferdsmidlene,
sier Rød. —Hveravdeling får de midler
de er berettiget til i forhold til hvor
mange hoder avdelingen teller, og så
er det opp til de stedlige representanter for organisasjonene å fordele kaka.

D ød

er jo selv nyansatt, men allerede etter to måneder ser han
store muligheter for å jobbe fornuftig.
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Bedriftsidretten står i høysetet når det gjelder
miljø og velferd ved Vestlands-verkene, uttaler
personal- og informasjonsmedarbeider fan Ole
Rød. Foto: Svein Enk Dahl/Samfoto.

—Vi har et inspirerende arbeidsmiljø,
og jeg trives svært godt, sier han.
Hvor lenge Rød skal ha ansvaret for
personalspørsmål ved Vestlands-verkene, vites ikke. Vestlands-verkene arbeider nemlig for å få en egen medarbeider som skal jobbe bare med personalspørsmål, og én som skal konsentrere seg om informasjon. —For min
egen del er jeg nok mest interessert i
informasjonssiden, sier Rød. —Det er
det jeg har mest bakgrunn i, både fra
skoleverket og fra min tid som freelance-journalist i Stavanger Aftenblad. Jeg
kan legge til at informasjon — både intern og ekstern — etter min mening er
svært viktig når det gjelder miljø og
velferd. Får medarbeiderne skikkelig
informasjon om det som foregår, er
dette med på å skape trivsel på arbeidsplassen.
Dette gjelder i høyeste grad også
personalbehandling, og Rød bedyrer at
han går like helhjertet inn for denne siden av saken. —Jeg er blant annet satt
til å organisere og koordinere opplæringsvirksomheten lokalt ved Vestlands-verkene, noe som selvsagt er av
største betydning for de ansatte, sier
Rød, og legger til at han setter pris
både på det rutinearbeid og de utfordringer som jobben ved Vestlands-verkene byr på. Og altså ikke minst miljøet!
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Holmenkall-stafetten er forbundet med stor
interesse ved Vestlands-verkene, og deltakelse i
Vårens vakreste eventyr er allerede blitt en
tradisjon. Organisert trening er med på å sveise
avdelingene godt sammen. Foto: Bjørn Harald
Thomassen.
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Naturgass i det
norske energisystem
på sitthar
område
Nordsjøen, utenN orge
store inaturgassreserver
for Midt-Norgeog utenfor Nord-Norge.
Hittil er disse ressursene vesentlig blitt
betraktet for salg direkte på det kontinentale marked. Forvaltningen av disse interesser ivaretas av Olje-og energidepartementet og utøves gjennom
Oljedirektoratet og statens forretningsorgan på dette område, — Statoil.
Når det nå foreligger konkrete planer om å utnytte naturgass i det innenlandske energisystem, står vi overfor
en ny situasjon. Olje- og energidepartementet har styringen også her, men
på land skal den faglige forvaltningen
utøves gjennom Norges vassdrags- og

energiverk (NVE)og Statskraftverkene
(Statkraft).
har vi gjennom flere år vurdert
om innpassing av naturgass i energisystemet, og vi har i
den senere tid laget utredninger om
dette, blant annet i samarbeid med
Statoil. Konklusjonene av dette, —
fremlagt i begynnelsen av 1986, ble at
det er interessant å ta gassen i bruk.
Dette skyldes størrelse og beliggenhet
for gassressursene, kostnadsforholdene og at det ikke synes mulig å dekke
kraftforbruksøkningen ved fortsatt utbygging av vannkraft.
Statkraft har søkt konsesjon for bygging og drift av et varmekraftverk i RoI NVE
spørsmålet

galand drevet med naturgass fra
Nordsjø-feltene. Kontrakt om gassleveranse er inngått med Statoil. Norsk
Hydro arbeider med tilsvarende planer, men konsesjonssøknad herfra er
foreløpig ikke innsendt. Kraftforsyningen har også engasjert seg i gasskraft,
og grupperinger er eller blir nå dannet
av fylkesverker og engrosverker på
Østlandet, på Vestlandet og i Midt-Norge.
Naturgassreservene i Norge er så
store at de ikke bare er av betydning
for energiforsyningen i Norge, men de
Når det nå foreligger konkrete planer om å
utnytte naturgass i det innenlandske
energisystem, står vi overfor en ny situasjon.

vil også i ganske høy grad kunne bidra
til energiforsyningen i Vest-Europa.
Kontakten mellom Norge og nabolandene i Norden om eventuell utnyttelse
av naturgassen er blitt styrket gjennom de senere år. Det er skjedd parallelt gjennom det vanlige energifaglige
samarbeid og gjennom politiske kanaler, — sist gjennom et utspill i Nordisk
Råd.
En detstørre
utnyttelse
av naturgass
norske
og de nordiske
landsi
energisystemer reiser en rekke interessante spørsmål. Løsningen vil kunne
bli av betydning for Norge på mange
måter. Salg av naturgass fra Norge på
det internasjonale marked har hittil
stort sett skjedd i form av direkte eksport uten nevneverdig foredling, bortsett fra det nasjonale engasjement i utbygging av utvinningsanleggene.
Nevnes bør også den store strukturendring som er i ferd med å skje når
det gjelder utbygging av kraftproduksjonssystemet. Å bytte ut vannkraftutbygging med tilsvarende utbygging av
gassfyrt varmekraft, — for eksempel
på størrelse med Statkrafts gasskraftprosjekt i Rogaland, innebærer cirka
15 milliarder kroner mindre investering innaskjærs. Denne differansen vil
man nok, i alle fall delvis, finne igjen i
investeringer utaskjærs. Dette betyr at
de industrier og bedrifter som hittil har
vært engasjert i vannkraftutbygging,
gjennom de kommende år får for cirka
15 milliarder kroner mindre å gjøre.
Jeg sier ikke at man av den grunn skal
bygge ut vannkraften. Det viktige i
denne situasjon er at man har i tankene de problemer og dermed de kostnader samfunnet vil få ved denne omleggingen, som ikke minst vil berøre
kommuner og fylker. For å redusere
kostnadene mest mulig, bør de bedrifter og institusjoner som hittil har arbeidet med å sikre utbyggingen, engasjere seg også i den nye teknologi.
En overfor
spesiellsom
utfordring
skal arbeide
står demed
av oss
utforming av energisystemet. Det landsomfattende kraftforsyningssystemblir
planlagt og utbygget ut fra et helhetssyn som sikres gjennom planleggingsapparatet ved NVE i samarbeid med
Statkraft og kraftforsyningen for øvrig.
Internordisk er Norge med i samarbeidsorganet Nordel.
Når nå gass skal inn i systemet, blir
vi nødt til å gå inn på en del nye problemstillinger. Et par eksempler på slike er:
—Skalgassen omformes til elektrisitet
på eller ved plattform i sjøen, ilandføres gjennom rør til kysten eller videreføres i rør til sentrale forbruks-

A bytte ut
vannkraftutbyggingen med
tilsvarende
utbygging av
gassfyrt varmekraft,
vil for eksempel på
Kårstø innebære 15
milliarder kroner
mindre investert
innaskjærs.
Industrier og
bedrifter som hittil
har vært engasjert i
vannkraftutbyggingen, bør
derfor nå engasjere
seg i den nye
teknologi, mener
energidirektør
Asbjørn Vinjar
(NVE).Foto: Svein
Erik Dahl/Samfoto.
—

strøk? For Kårsto-prosjektet
lerede avklart.

er dette al-

— Skal gassen tilflyte gasskraftverk
jevnt over året, eller skal den flyte slik
at verket kan produsere i takt med belastningen
(energiuttaket)
over året?
Hvordan skal ved jevnt gassflyt belastningen i høylastperioden
dekkes?

basert på magasinert vann, eller ved å
gå ut til gasskilden og se på økonomien i å ta ut gassen slik at det er i samsvar med belastningsfordelingen.

Dette innebærer at de som har kompetanse på tradisjonell systemplanlegging må gå sammen med ekspertene
for området gassutvinning, reinjisering, rørføring av gass, omsetning av
Systemplanleggingen
må derfor nå utgass på det internasjonale gassmarked
vides på to måter:
og så videre. Dette betyr blant annet at
representantene for energiforvaltninUtredning av alternative måter for
gen innaskjærs og utaskjærs må samtransport av energi — i form av kraftarbeide. Her er det ikke spørsmål om
ledninger eller i form av rørledninger
for gass. Dette er en aktuell problem- politiske styringsorganer. De er allerestilling på stadiet etter innpassing av de samkjørt i Olje- og energidepartevarmekraftverket i Rogaland.Da står vi mentet. De to statsbedriftene Statoil
overfor en eventuell utnyttelse av asso- og Statkraft har allerede inngått konsiert gass ved utvinning av olje på Hal- trakt om gassleveranse, det vil si at de
tenbanken med tanke på forsyning av på dette området opptrer som bedriftsforbruk i Norge eller mulig eksport i messige motparter. Det er nødvendig
form av elektrisitet eller gass til nabo- at NVE ved Energidirektoratet og
Oljedirektoratet engasjerer seg i dette,
land.
og et samarbeid er allerede kommet i
Spørsmålet er hvordan man fra sys- stand. Dette vil bli utdypet under artemet best kan dekke belastningen, beidet med konsesjonssøknaden for
slik den er fordelt over året. Ved å la gasskraftverk på Kårstø og planlegginjevn produksjon fra gasskraftverket bli gen av utnyttelse av gassforekomstene
supplert med kraft fra vannkraftverk på Haltenbanken.
FOSSEKALLENNR. 5-6-87
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Mervannkraft?

1)Demå ligge utenfor Samlet plan eller
i gruppe I.
2)De må ikke være dyrere enn Haltenkraft.

Før og etter
Haltenkraft

Vel, fullt så skjematisk blir det neppe i
praksis. Regjeringen har stor sans for
Rødøy kommunes ønske om kraftutbygging i Melfjord (Saltfjellet/Svartisen), selv om vår siste søknad om utbygging i dette området er satt på venteliste. Vi er således i gang med å vurdere et barbert prosjekt for å presse

Ved Erik Tøndevold

1987 er i
den største kursendring
Energimeldingen
hisnorsk kraftutbyggings
torie. Dessverre har man
unnlatt å presisere at norsk
fortsatt
vannkraftekspertise
skal utnyttes. Vi står overfor
mange og til dels nye ari tiden frambeidsoppgaver
over. Denne informasjon
bør fram i lyset snarest
mulig, både for å holde på
nåværende fagfolk som
ellers ville «rømme», og for å
få studenter til fortsatt å
velge «våre» fag.

april i år fikk
hotell 1.ledersamling
VestbyStatkrafts
på
Under
administrerende direktør Gunnar Vatten spørsmål fra salen om hvorvidt
vannkraftmedarbeiderne nå skulle
over på B-laget.Vatten presiserte høyt
og tydelig at de fortsatt skal spille på Alaget.
Etter at Energimeldingen ble framlagt i statsråd 10. april, gikk stabskoordinatoren for ekstern virksomhet,
RoaldHaugen, straks ut i «Nyttfor alle»
nr. 4/87 og fortalte at arbeidet med
Norpower A/Svil bli forsert.
Opptrappet utenlandsvirksomhet
gjør det viktigere enn noensinne for
hele vannkraftmiljøet å spille på lag.
Dette er ikke lenger et norgesmesterskap, hele verden er blitt vår arena.
Gasskraftverketpå Haugsneset (Kårstø) skal kun tjene til å lukke gapet
mellom forbruksprognosene og klarlagt utbyggingsprogram. Det er de store mengdene med assosiert gass på
Haltenbanken som utkonkurrerer
50
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Utenlandsvirksomhet er i den senere tid lansert
som et middel tfi å unngå nedbygging av
vannkraftkompetansen i Statkraft. Statkraft må
satse på gode demonstrasjonsprosjekter også
etter at Ulla—Førreer satt i drift, slik at
Statkrafts mange utenlandske gjester får tillit til
bedriften, hevder vår artikkelforfatter. Foto:
Rune Lislerud/Samfoto.

mange av de vannkraftprosjektene
som tidligere var aktuelle. Vi må derfor
skille mellom før og etter «Haltenkraft».

Perioden før «Haltenkraft»

Sammenlignet med andre kraftselskaper kan Statkrafts vannkraftmiljø være
fornøyd med Energimeldingen. I forbindelse med Saltfjellet/Svartisen-utbyggingen er tre prosjekter klarert:
Stor-Glomfjord, Beiarn og Bjøllånes
(tidligere Nord-Rana kraftig redusert).
Disse er nå vedtatt av Stortinget.
Sammen med Jostedal-anlegget har
vi således fire vannkraftprosjekter å
detaljprosjektere. Altså er det nok å
gjøre de aller nærmeste årene.
Det er også store muligheter for et
femte prosjekt. Eneste klarerte prosjekt fra Samlet plan, gruppe I er Meråker, som er en nyutbygging i et vassdrag som hjemfaller til staten i 1989.
Det tas sikte på samarbeid med NordTrøndelag Elektrisitetsverk (NTE).For
ikke å tape tid har vi allerede tatt kontakt med NTE,selv om departementet
ennå ikke har klarlagt forutsetningene
for samarbeidet.
Søknad om utbygging i Meråker kan
sendes inn på ganske kort varsel, og
antagelig kan den også bringes frem til
vedtak relativt raskt. For andre kraftselskap er det bare Hekni (Otra)som er
klarert i Energimeldingen.
ned kostnadene ved en eventuell utbygging i Melfjord.
Etter Haltenkraft
Men stort sett må vi anta at foranEnergimeldingens basisalternativ for- stående kriterier vil stenge for det aller
utsetter ilandført Haltengass innen cir- meste av gjenværende vannkraftreska 1994, og at et gasskraftverk da kan surser i Norge.Noen tilleggsutbygginstå ferdig.
ger vil nok komme, og man vil få mer
Hvisdette holder, vil det bli stilt har- og mer arbeid med manøvreringsregde krav til ny norsk vannkraft utover lementer som har prøvetid eller som
de prosjekter som er nevnt ovenfor:
skal justeres av andre årsaker. Viktigst

her er Numedalslågen, eneste stats- nettkostnader må nemlig betraktes unregulering som ikke er evigvarende, der ett. En plassering på Sør-Østlandet
gir lavest nettkostnader. Derfor har vi
men som utløper i 1994.
startet der. Effekter gunstigst der man
har høye, konsentrerte fall og store
Kan gasskraft stå
vannføringer, det vil si Nore og Rjukan.

på egneben?

Det er ennå ikke klarlagt hvor smidig
eller stivbent gassen kan leveres fra
Haltenbanken, eller hva slik smidighet
koster i forhold til jevnt uttak.
Med jevnt uttak må gasskraften snylte på vannkraftens effekt og magasin.
Dermed kan det tenkes at selv om hele
nye vannkraftprosjekter har vanskelig
for å klare seg, vil visse elementer (effekt og magasin) likevel være aktuelle.
Det er først og fremst nye magasiner
som vil komme i konflikt med vernein-

Utlandet

Utenlandsvirksomhet er i den senere
tid lansert som et middel til å unngå
nedbygging av vannkraftkompetansen
i Statkraft på lengre sikt. For å stå best
mulig rustet på det harde utenlandske
markedet, må Statkraft legge vekt på:
Demonstrasjonsprosjekteri Norge
Dokumentasjon
Globale kunnskaper

«flaggskip».I de nærmeste årene må
det bli Jostedal-anlegget. Vannkraftkongressen «Hydropower 87» skal avlegge Jostedal et besøk på en av studieturene fra Oslo til Trondheim.
Den ene målgruppen er utenlandske
kunder, den andre er norske studenter.
Får vi den rollen vi ønsker på Meråker,
vil nok dette prosjektet bli mest brukt i
løpet av skoleåret på grunn av sitt
nære naboskap med NTH.I sommerferien er vi imidlertid mindre bundet
av geografi. I år har NTH-studenter
sommerjobb på Jostedal-anlegget.
I motsetning til demonstrasjonsprosjekter har dokumentasjon hittil ikke
vært nevneverdig prioritert i Statkraft.
Her må vi skjerpe oss.
Under kursdagene på NTH i januar
1987 ble det holdt et kurs om «Eksport
av vannkraftteknologi». Her ble det
gang på gang presisert at vel ligger vi
på verdenstoppen i vannkraftteknologi, men hvem vet det? Og hvem tror
det? Dokumentasjon er alfa og omega
på utenlandsmarkedet.
Men også innenlands kunne vi ønske
bedre dokumentasjon. Det er ikke nok
å beskrive hva, hvorfor er også nødvendig. Vi kan altså starte med å skjerpe oss før Norpower A/S kommer i
gang.
I tillegg er det viktig å ha generelle
globale grunnkunnskaper, ubundet av
norske forhold. I slik undervisning bør
norske eksempler kun brukes for å belyse almene prinsipper. Dessuten må
man satse mer på felter som sjelden forekommer i Norge: høy temperatur,
ekstrem tørke og fremfor alt det viktige faget erosjon—massetransport —
sedimentasjon.

Hva gjør vi?

For å skaffe fremtidige dyktige vannkraftfolk må vi satse på to fronter:
1)Nær kontakt med undervisningsmiljøet ved universiteter og høyskoler,
fremfor alt NTH.
2)Videreutvikling av våre nåværende
ansatte.

Mer vannkraft,ja!
teresser. En oppdatert Samlet Plan ble
framlagt i statsråd 30. april i år, og der
ble det presisert at neste rullering skal
samordnes med utbyggingsplanene på
Haltenbanken, og at man da vil fokusere på magasiner. Øverst på el-forsyningens ønskeliste ligger nok Rauddalsvatnet i Otta.
Når det gjelder ny effekt, er det viktig å tenke på beliggenheten. Effektog

Demonstrasjonsprosjekter er allerede
godt innarbeidet i Statkrafts bedriftskultur. Særlig Ulla-Førrehar vært mye
brukt i denne sammenheng. Det kunne
være artig med en oversikt over alle de
utenlandske gruppene som har vært
der i løpet av anleggstiden.
Men nå er hele Ulla—Førre satt i
drift, og det meste er skjult av vann.
Heretter må vi derfor satse på et annet

Det norske vannkraftmiljøet må erkjenne at gassen fra Haltenbanken er
en ressurs som må utnyttes og at vannkraftverk ikke bygges for å sysselsette
vannkraftbransjen. Tradisjonell norsk
vannkraftutbygging vil bli kraftig redusert om ikke så lenge. Vi må derfor
sørge for en myk overgang til to andre
vannkraftområder:
Utradisjonellutbygging i Norge
Tradisjonellutbygging i utlandet.
FOSSEKALLENNR. 5-6-87

51

Vannkraft
Norges
åndedrett

faste arbeidsplasser i forbindelse med
driften av et kraftverk. Disse arbeidsplassene koster ikke kommunen fem
øre.
Vegbyggingen innover i fjellheimen
må heller ikke glemmes. Den gir bygdefolket mulighet til å utnytte de ressurser som de tidligere måtte takle på
en tungvint og strabasiøs måte. Etter
en vannkraftutbygging viser det seg
også ofte at en hel del mennesker fra
de omliggende distrikter søker seg inn
til en fjellverdensom tidligere har vært
utilgjengelig for dem. Det gis mulighet
til naturopplevelse for alle, både dem
som er spreke og dem som er funksjonshemmet.

Statsråd Øien og hans
nasjonaløkonomi

E energikilde
nergien i fallende
som vi har
vannbenyttet
er en
oss av gjennom snart hundre år. Den
har gitt oss et grunnlag som har bidratt
sterkt til industrialiseringen av vårt
samfunn. Vi har gjennom alle disse
årene tilegnet oss solid kunnskap om
hvordan vi på best mulig måte kan utnytte denne ressurs. Det er en ressurs
som er selvfornyendeog på den måten
vi utnytter den, blir den verken forurenset eller forringet på noen måte.
Når det skrives og snakkes så negativt om vannkraftutbygging, undres
jeg om disse professorer, medlemmer
av forskjellig organisasjoner og regjeringsmedlemmer som er imot vannkraftutbygging egentlig vet hva de
snakker om.
A verne et område mot vannkraftutbygging og i stedet bruke gass til kraftproduksjon må vel sies å være dårlig
naturvern. Hvordan vil det samme området se ut etter tredve til førti år med
surt nedfall? Hva er verdien av et vernet forurenset naturområdet?
Skalvi ha en ren og frisk natur må vi
først og fremst begrense forurensningskildene.
Det at regjeringen har gitt klarsignaler om å avslutte vannkraftutbygging
og ensidig gå inn for gasskraft, synes
for meg som det rene vanvidd.

Vannkraftutbygging
distriktsutbygging

=

I anleggstiden skapes det stor aktivitet
i de områder hvor det foregår kraftutbygging. Store folkegrupper i området
blir engasjert i gjøremål som har med
utbyggingen å gjøre. Det være seg
småindustri, handel, entreprenørvirksomhet, transport, helsevesen og
52
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bankvesen. Man kan si at hele distriktssamfunnet får et økonomisk puff som
det ellers ikke ville hatt mulighet til.
Dessuten sikresdistriktet et stort antall

Når olje- og energiministeren av nasjonaløkonomiske hensyn går inn for å
stoppe fortsatt utbygging av vannkraftverk og i stedet går ensidig over til
å produsere strøm i gassfyrte kraftverk,
må man stille følgende spørsmål: Hva

Ns,„
,

Energien i fallende
vann har i Norge
vært utnyttet
mangfoldige sekler,
og i de siste hundre
år har den bidratt
sterkt til
industrialiseringen
av vårt samfunn.
Illustrasjon: Asbjørn
Ystad.

er nasjonaløkonomi? Vil det si at den
vannkraftutbygging som har foregått i
Norge gjennom hundre år, har vært en
belastning på vår nasjonaløkonomi?
Statkraft (staten) har invistert cirka 30
milliarder kroner i hele denne utbyggingsepoken. Verdi av tunneler og installasjoner er anslått til cirka 100 milliarder. I tillegg kommer verdien av det
vannet som ligger i magasinene —
selvfornyende og gratis (55 milliarder
kubikmeter vann som tilsvarer cirka
60-65 TWh). Er ikke dette verdier
som i høyeste grad styrker vår nasjonaløkonomi?
Politikerne opererer med rente og
avgiftsnivå samt en avskrivningstid
som har lite med virkeligheten å gjøre.
Vannkraft er og blir den billigste energiform på lang sikt. Den er ren og den
er gratis og den vil fungere uten problemer av noen art i all fremtid.
La oss bygge ut det kraftpotensiale
som vi har i våre vassdrag mens vi
ennå har ekspertise til det. Bygging av
gasskraftverkbør først skje når alle forhold omkring forurensende utslipp og
økonomi på lang sikt er avklart.

Nedbygging av Statkraft?
Hva vil statsråden gjøre med alle de
menneskene som er engasjert i vannkraftutbygging? Skal denne arbeidsgruppen avslutte en virksomhet som
det har tatt hundre år på å bygge opp?
Hva med deler av norsk industri som
har spesialisert seg på utstyr til vannkraftverk? Det har tatt lang tid å utvikle denne teknologi, som i dag ligger
på verdenstoppen. Nedbygging av
denne verdifulle kunnskap må vel sies
å være dårlig nasjonaløkonomi.
A utsette vannkraftutbyggingen vil
si det samme som å avslutte virksomheten. Man kan ikke komme tilbake etter noen år og si at nå skal vi bygge ut
et vannkraftverk. Da er vannkraftutbyggerne for lengst etablert i andre
jobber. Det samme gjelder for industrien, der er de vel allerede i ferd med en
omlegging av sin virksomhet. Vi forlanger derfor en rask utredning fra
Olje- og energidepartementet om
fremtiden for våre arbeidsplasser i
Statkraft.
Anfinn Kjæreng

•

ORDET ER FRITT

Det gjelder livet
Mennesker som trives er den viktigste
ressurs, og trivselen er avhengig av
miljøet rundt oss — det visuelle, det
faglige og det sosiale.
Dag ut og dag inn strømmer vi til og
fra det store huset i Middelthuns gate.
Det er selve livet vårt vi skritter opp i
trappene, i korridorene og kontorene.
Kastervi et blikk ut av vinduet, ser vi
spreke medarbeidere jogge over fossen og gaten og over de grønne plener
under trærne i Vigelandsparken. Jo, vi
er priviligerte.
Og innemiljøet — hvordan er det?
Solidog bra, selv om utviklingen stadig
krever forbedringer som kan bidra til å
høyne trivselen og yteevnen. Lys, luft
og farger er nøkkelord ved siden av
flexitiden som gir oss mulighet til i en
viss grad å ta hensyn til vår biologiske
døgnrytme.
Hvordan ser så vi menneskene ut?
Hvordan har vi det, tar vi det og gjør vi
det? Svaret avspeiler seg i forholdet til
våre medarbeidere. Vi er tre verk i verket —bringer hver dag med oss det
biologiske,familiemessigeog vår innebygde evne og vilje til arbeid. Et harmonisk og sunt privatliv er stort sett et
nødvendig grunnlag. Er så organisasjonen på arbeidsstedet godt gjennomarbeidet og er lederne dyktige og Idoke, er det opp til oss selv å tilpasse oss.
Vi er et fellesskap som er avhengig av
at hver enkelt skaper en god atmosfære — åpne og våkne . . .
Under stadig forandring drar organisasjonen og medarbeiderne i fellesskapet dasset» mot målene. Ser de som
skal lede «hesten»,nødvendigheten av
et godt arbeidsmiljø? Her skal megen
sosial intelligens til, alle må føle seg
respektert og nyttig. Lukkdørene opp
—det er viktige tider i verden og i Middelthuns gate 29.
Informer, deleger og kritiser (positivt!) — gjør bruk av de menneskelige
ressurser og nyanser!
Inger-Lise Langfeldt

Energidirektoratet

Hjertelig takk!
Jeg må få lov til på denne måte å rette
en takk til alle givere for den flotte
gave jeg fikkved min fratredelse. Samtidig sender jeg en hilsen til alle dem
jeg har hatt kontakt med i mitt arbeide
i de mange år jeg har vært ansatt i etaten, og som jeg dessverre ikke fikk anledning til å ta avskjed med.
Odd Arentz Schjetne
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Svartisen: oppstart

i sommer

Fredag 5. juni ble planene for utbygging i Svartisen vedtatt av Stortinget.
Stortingsflertallet fulgte energi- og industrikomiteens innstilling, hvilket vil
si at det blir utbygging i Stor-Glomfjord, Beiarn og Nord-Rana(Bjøllåga).I
tillegg ba Stortinget om at det blir utarbeidet et prosjekt for eventuell utbygging i Melfjord,slik at dette kan behandles i vårsesjonen 1988.
Utbyggingen av Stor-Glomfjordvil
stort sett bli gjennomført i samsvar
med Statskraftverkenes søknad, mens
Beiarn-utbyggingen st:4Nord-Rana-utbygging er blitt sterkt redusert. Utbyggingen i Saltdal faller bort. Dersom

Statskraftverkenessøknad var blitt innvilget i sin helhet, ville Svartisen-utbyggingen gitt et tilskudd på 3,8 TWh
til landets samlede kraftproduksjon.
Med den reduserte utbygging som nå
er vedtatt, vil tilskuddet bli 2,2 TWh.
NVEshovedstyre gikk i 1984 inn for en
utbygging som ville gitt 3,1 TWh.
I tilknytning til vedtaket om utbygging i Svartisen, har Stortinget også
gått inn for å opprette Saltfjellet/Svartisen nasjonalpark. Denne vil bli på
2 100 kvadratkilometer. To landskapsvernområder, Saltfjellet og Gåsevatn
på henholdsvis 450 og 100 kvadratkilometer, er også opprettet. Grensene
for landskapsvernområdet Glomdalen —Austerdalenvil bli trukket opp i
forbindelse med behandlingen av Melfjord-prosjektet våren 1988.

I hele sommer skal det foregå et
stort arbeid med målinger på Engabreen, og selve anleggsarbeidene i forbindelse med Stor-Glomfjord-utbyggingen vil så smått bli satt i gang fra 1.
august. Ved anleggssenteret i Glomfjord er nyutnevnte anleggsleder for
Svartisen-utbyggingen, Arnold Ulvik,
allerede på plass.

Stryn: behandles

i høst

Olje-og energiminister Arne Øien opplyste i Stortinget onsdag 10. juni at Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om Breheimen/Stryn tidlig i
høst. Saken vil da bli behandlet i sammenheng med Energimeldingen.

PERSONAlk
Statkraft
Nyansatte:
Bakkelund, Sveffi J.
Ellingsen, Kjetil S.
Flostrand, Mari
Lyder, Janne Mette
Nielsen, Jan
Rasmussen, Werner
Skarnes, Steinar
Visnes, Einar
Bjåen, Aslak
Borge, Ole
Brunmark, Svein Erik
Brørvik, Mathias
Bøhle, Tormod
Dille, Per
Drake, jan
Eriksen, Elisabeth
Espevik, Tore L
Ettre, Espen
Fjellheim, Johan
Fordelsen, Fredrik
Forsberg, Edgar
Foyn, Sven

54

FOSSEKALLENNR. 5 - 6 - 87

Opprykk:
Driftsarbeider
Avding.
Messebestyrer
Førstekontorfullm.
Førstekonsulent
Avd.ing.
Montasjeleder
Sjefingeniør
0091 Fagarbeider
0998 Montasjeleder
0034 Overingenlør
4370 Konsulent
0032 Avd.ing.
1000 Maskinmester
0036 Sjefingeniør
4375 Kontorsekretær
3606 Maskinmester
4311 Avdelingsdirektør
0012 Førstekonsulent
0974 Materialforvalter
3240 Overingeniør
4200 Førstekonsulent

Aanes, Svein L
Innset-verkene
Bakken, Borghild
DTR
Barstad, Helge
Rana-verkene
Berge, Bjarne
0
Berge, Einar
Aura-verkene
Berge, Øystein
Rana-verkene
Berget, Anne Karin
Smestadtrafo
Bersås, Jon
PE
Markussen, Kjell
Tokke-verkene
Mathisen, Finn 0.
Flesakertrafo
Maurset, Aud Ell
PEK
Jostedal-anleggene Maurseth, Idar
Moen, Jon E.
AOA
Møller, Per Johan
Namsostrafo
Nes, Tormod
ATM
Nilsen, Karl
ØII
Ulla-Førre-anleggeneNordby, Marie
Nyland, Eva
PG
Nøsterud, Halvor
ATM
Ormø, Kjell
Rana-verkene
Os, Øystein
AKA
Pedersen, Aud
0

0033
2718
1001
3606
1001
3902
0009
0012
0991
1001
0009
0034
0998
4200
3240
0034
0009
2718
0974
0034
0033
0011

Avd.ing.
Konsulent
Maskinmester
Maskinmester
Maskinmester
Lagerformann
Adm.sekretær
Førstekonsulent
Fagarbeider
Maskinmester
Adm.sekretær
Overingeniør
Montasjeleder
Førstekonsulent
Overingeniør
Overingeniør
Adm.sekretær
Konsulent
Materialforvalter
Overingeniør
Avd.ing.
Konsulent

DØS
ØØI
Vinjekraftverk
Ulla-Førre-anleggene
Haukelikraftverk
Vestlands-verkene
Ulla-Førre-anleggene
AOMelhus
Glomfjord-verkene
Songa kraftverk
Jostedal-anlegget
PKE
Trollheimkraftverk
ØØB
Innset-verkene
Nore-verkene
PK
OPA
Mår kraftverk
PEK
DPL
Innset-verkene

Frethelm, Svanhild
Gaard, Ottar W.
Granli, Jostein
Gravås, Johannes
Grimnes, Arne
Gullberg, Bjarne
Gulliksen, Marianne
Guterud, Sverre
Hage, Tordis
Hagen, Egil
Hartmann, Ragnar
Heikkinen, Børje
Hustveit, Gunvor
Jareid, Finn Egil
johansen, Ingvar
Johansen, Svein 0.
Jore, Jon K.
Jørgensen, Randi
Karlsen, Leif Ernst
Kjørstad, Edgar
Knudsen, Anny
Kringlåk, Sondre
Kvamme, Kjellaug
Langnes, Ole
Lankås, Per
Lenes, Kaare
Lerum, Asle
Liavåg, Knut
Lien, Knut Ove
Lillebjerka, Øystein
Linde, Harald
Lund, Kåre
Lyngstad, Knut

Løland,ElseRød

0009
3240
0032
3240
0998
2718
4375
1001
4375
0974
4311
0034
0015
0011
4183
0009
3900
0009
4311
0991
0009
0997
0010
0012
2718
2718
0032
3240
0033
1000
3240
4371
1001
0015

Adm.sekretær
Overingeniør
Avd.ing.
Overingeniør
Montasjeleder
Konsulent
Kontorsekretær
Maskinmester
Kontorsekretær
Materialforvalter
Avdelingsdirektør
Overingeniør
KontorfullmektIg
Konsulent
Montasjeleder
Adm.sekretær
Bygningsformann
Adm.sekretær
Avdelingsdirektør
Fagarbeider
Adm.sekretær
Oppsynsmann
Førstesekretær
Førstekonsulent
Konsulent
Konsulent
Avd.ing.
Overingeniør
Avd.ing.
Maskinmester
Overingenlør
Førstekonsulent
Maskinmester
Kontorfufimektig

Jostedal-anlegget
Pedersen, Rolf
Innset-verkene
Pettersen, Gunnar
Ulla-Førre-anleggene Pettersen, Ole
Pran, Lorentz Severin
PMK
Rodal, Nils Johan
Hakavikkraftverk
Seljord, Olav
OAF
Simonsen, Tore
OP
Skjørestad, Rolf
Hakavikkraftverk
ØI
Snerten, Paul
Nore-verkene
Solhaug, Odd
PM
Stabell, Knut
PKS
Steine, Harald
Vestlands-verkene
Thomassen, Liv Karin
OAF
Tredal, Kåre
Alta-verkene
Trondsen, Trond
AOHokksund
Tufte, Anders
Mår kraftverk
Ulfsnes,Hallfrid
Ulla-Førre-anleggene Venjum, Arne
AT
Vermundsdammen,
Glomfjord-verkene Inger Lise
Kobbelv-anlegget
Vik, Bjarne
Tokke-verkene
Walbø, Sven
Vestlands-verkene
Weibel, Ingebjørg
AOBjerkvik
Wiesner, Robert
ØØB
Øgle, Dag
ØØ

Jostedal-anlegget
AKA
Vestlands-verkene
Reinfossenkraftverk
Glomfjord-verkene
ØII
Langvatnkraftverk
Vestlands-verkene

Gått av med pensjon:
Lien, Svein
Lyng, Karl August
Taraldlien, Trygve
Wetterhus, Nils

Montasjeleder
Kontorfullmektig
Montasjeleder
Overingenlør
Lagerformann
Konsulent
Montasjeleder
Førstekonsulent
Montasjeleder
Lagerformann
Sjefingeniør
Avd.ing.
Kontorsekretær
Materialforvalter
Overingenlør
Sjefingeniør
Kontorfullmektig
Førstekonsulent

Skjomenkraftverk
AOBjerkvik
Glomfjord-verkene
PBB
Aura-verkene
ØIT
Glomfjord-verkene
AOLillesand
Alta-verkene
Rana-verkene
PKG
PMP
DD
Aura-verkene
PKG
PET
AOHokksund
ØØB

Østensen, Svein
Øverli, Arthur

2718
0036
3240
4375
2718
2718
0012
1000

Konsulent
Sjefingeniør
Overingenlør
Kontorsekretær
Konsulent
Konsulent
Førstekonsulent
Maskinmester

OPA
AOK
PBD
0
ØDS
OAF
AOHokksund
Istad trafo

Johannessen, Anne
Johansen, Josef
Krokedal, Leif Jostein
Lien, Leik
Mæhlum, Astrid Helene
Nevestvelt, Ove G.
Olafsen, Per B.
Overå, Egil

Kontorfullmektig
Avd.ing.
Maskinmesterass.
Skiftleder
Ingeniør
Oppsynsmannsass.
Avd.ing.
Konsulent

Stryn-utbyggingen
Vestlands-verkene
Vestlands-verkene
Rana-verkene
PBH
Ulla-Førre-anleggene
Ulla-Førre-anleggene
Ulla-Førre-anleggene

Avd.ing.

Tokke-verkene

Masldnmesterass.
Avd.ing.
Fagarbeider
Fagarbeider

Østlands-verkene
Ulla-Førre-anleggene
Tokke-verkene
Nore-verkene

Kontorfullmektig
Overingeniør
Kontorfullmektig
Ingeniør

OAF
Kobbelv-anlegget
OM
Dødsfall:
Ulla-Førre-anleggene Nesheim, Gunnar

Avd.ing.
Avd.ing.
Overingeniør
Avd.ing.
Betjent
Avd.ing.
Kontorsekretær
Avd.ing.
Overingeniør

ESS
VHO
EED
VFØl.
AA
EES
VA
VHO
VHO

3240 Overingeniør
0034 Overingeniør
3050 Ingeniør

EES
EEØ
VHO

Sluttet:
Borg, Unn Merete
Drabløs, Bjørn
Fensholt, Mona
Glendrange, Øyvind

0998
0015
4183
3240
3902
2718
4183
0012
4183
3902
0036
0033
4375
0974
0034
0036
0015
3049

NVE
Nyansatte
Aas, May-Britt Nordkild
Atterås, Gunnar
Bilberg, John
Dalan, Dag Johs.
Gulbrandsen, Arne
Habbestad, Hans
Kaaby, Olaug
Raudbakken, Vidar
Repp, Kjell

Opprykk:
Falnes, Ole G.
Gjerald, Eilev
Nilsen, Roger

Gått av med pensjon:
Røsok, Rolf
Tande, Jorun

Førstekonsulent
Kontorsekretær

AØ
VH

Sluttet:
Aalø, Hans K.
Aarnes, Elisabeth Jensen
Berntsen, Ove
Finsal, Trygve 0.
Lyder, Janne M.
Reistad, Jan
Ruud, Wenche Beate
Stendal, Tor M.
Valla, Frode
Wik, Christopher

Frist for innsendelse av stoff
til Fossekallen nr. 8/1987 er
fredag 14. august.
«Hastestoff» til nr. 7/1987
kan mottas inntil tirsdag 4.
august dersom redaksjonen
er varslet om dette på
forhånd.

Avd.ing.
Førstekontorfullm.
Avd.ing.
Konsulent
Kontorfullmektig
Ingeniør
Førstekontorfullm.
Konsulent
Overingenlør
Kontorfullmektig

EBT
AA
EES
EBB
VH
VHO
AA
EEØ
ET6
AA

Æres den som æres bør
I artikkelen Elvkrysser riksveg i forrige
nummer av Fossekallen viste vi bilde
av forsøket med skilting ved Glomma.
Vi glemte da å nevne at det er Arne
Nordmo fra Avdeling for vassdragsundersøkelser (NVE)som er mester for
skiltets design. Beklager Nordmo!
Red.
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