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Kulturendring i  el-verkene?

Enkelte av de synspunktene jeg her
kommer med, vil sannsynligvis falle
noen tungt for brystet, men det løser
ingen problem å feie vanskene un-
der teppet.

Det nye i bransjen er det store
overskudd av kraft som under nor-
male klimaforhold trolig vil vare det
meste av 1990-årene. Den nye ener-

giloven vil trolig føre til en viss
strukturendring, og er også en ut-
fordring til bransjens organer. Visse
tegn tyder foreløpig på at ikke alle
el-verk og organer i bransjen fullt ut
behersket den nye situasjonen med
overskudd av kraft. Det vil si et kjø-
pers marked.

Sett utenfra virker el-verksbran-
sjen noe lukket, og noe konservativ.
jeg mener at det i enkelte deler av
bransjen kan være nødvendig med
en viss kulturendring. Det er der-
med ikke sagt at det er gjort noe sær-
lig galt i bransjen, men den nye si-
tuasjonen krever endring av hold-
ningene. Ieg er klar over at noen vil
karakterisere dette som helt galt.
Imidlertid er jeg sikker på at det jeg
her hevder, er en alminnelig oppfat-
ning hos menigmann.

På den annen side er det også en
vanlig oppfatning at kraftverks-
bransjen har utført et meget godt fag-
lig arbeid ved oppbyggingen av lan-
dets kraftforsyning. Allmennheten
er også av den oppfatning at det fag-
lige nivå i bransjen er høyt.

Det er ikke noen direkte motset-
ningsforhold mellom disse to syn på
bransjen. Det ene går på holdninger,
mens det andre går på det faglige ni-
vå. Det har vært, og vil fortsatt være
ingeniørene som utgjør den domine-
rende fagkrets i el-verkene, men det
er nå nødvendig å styrke også andre
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fagområder. Jeg tenker da spesielt på
økonomi og markedsføring. I en
overskuddssituasjon vil det stilles
økende krav til effektiv markedsfø-
ring, og dette bør føre til en kompe-
tanseutvikling hos personalet. Øko-
nomikompetansen i el-verkene bør
også styrkes i enkelte verk.

Tiden som kommer, vil stille

økende krav til den bedriftsøkono-
miske side i verkene. Nøktern bud-
sjettering, budsjettdisiplin og kost-
nadsjakt er nøkkelord i driftsplan-
leggingen.

Jeg ser det som en fordel at energi-
loven ikke forutsetter fylkeskraft-
verk som noe mål, men bygger på at
det videre arbeidet mot større enhe-
ter skal skje på frivillig grunnlag,
unntatt i særlige tilfeller. De lokale
forhold må være retningsgivende, og
ikke sentralt utarbeidede retnings-
linjer. De resultater som i det siste er
fremkommet, viser at fordelingsverk
med over 10 000-12000 kunder ik-
ke påviselig gir noen rimeligere
drift. Ledelsens og personalets dyk-
tighet og gode vilje har langt større
betydning.

Vi som har fulgt med i utviklingen
i denne bransjen gjennom lang tid,
har lagt merke til at styrene i de
landsomfattende bransjeorganisasjo-
nene har hatt, og stort sett har, et
flertall administrerende direktører.
For det meste er dette administre-
rende direktører fra de største verke-
ne. Blant disse «Tordenskiolds sol-
dater» hender det at det er ett og an-
net «gissel» fra de mindre verkene.
Dette er en altfor gammeldags prak-
sis, og virker delvis uheldig. Me-
ningene fra «grasroten» og de mind-
re verkene kommer ikke alltid frem
gjennom direktørstyrene til de of-

Gjesteskribenten vår denne gong er Eilert
Solheim. Han er en kjent skikkelse innen
energiforsyningen. For tiden er han blant an-
net styreformann i Vikfalli.

fentlige myndighetene. ]eg mener at
det hadde vært en fordel, og helt i
pakt med demokratisk styresett at
eierne ved de politisk valgte repre-
sentantene hadde vært i klart fler-
tall.

Når det gjelder situasjonen for
Statkraft, må denne bedriften få en
friere stilling. Kanskje bør også for-
valtningssakene skilles klart ut fra
den forretningsmessige del av be-
driften.

Samarbeidet mellom Statkraft og
Samkjøringen må bli bedre. jakten
på makt og posisjoner tjener ikke
samfunnet. Bare den som går inn for
et produktivt samarbeid, bør hedres.
Tiden er inne for politikerne til å
finne frem til samfunnstjenlige sam-
arbeidsformer.

Fossekallen eies og finansieres av Stats-
kraftverkene. Utgivelsen av tidsskriftet
forestås av administrerende direktør  ~
Gunnar Vatten.

Synspunkter i artikler og innlegg står
for forfatterens egen regning, og repre-
senterer ikke nødvendigvis etatens syn.
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Business as usual

Torsdag den 13. september ble regjeringen /statsråd enige om at
Statkraft bør noldes samlet. Det betyr at produksjonsbedriften «det
nye Statkraft» ikke vi/ bli splittet opp i mindre, regionale selskaper, slik
mindretallet i Høisveen-utvalget gikk inn for.

Regeringen nar med dette slått fast viktige prinsipper for den fore-
stående omorganisering av Statkraft. Litt pussig er det kanskje at man
allerede nå nar tatt sti/ling i denne saken, for proposisjonen om Stat-

krafts organisasjon skal jo ikke behandles i Stortinget før i juni neste
år. Ofle- og energiminister Eivind Reiten forklarer imidlertid «fornånds-
vedtaket» med at regeringen nar Ønsket å dempe uroen omkring det-
te spørsmålet. lkke minst blant de ansatte i Statkraft.

Det var sikkert klokt. Regjeringen nar med sitt vedtak langt fra eli-
minert turbulensen i vår organisasjon, men den nar kanskje satt
sluttstrek for en del unødige spekulasjoner. Dermed nar vi fått noe
mer arbeidsro, og det trenger vil For ved siden av et betydelig organi-
sasjonsmessig arbeid driver vi faktisk butikk ner i gården. En ganske
stor butikk også, når sant skal sies.

Organisasjonsspøkelset til tross  — business as usual, fastslo vår ad-
ministrerende direktør, Gunnar Vatten, da nan den Zl . september dro
til Arlanda forå underskrive vår første fastkraftavtale med utlandet.
Det var fastkraft til Sverige det dreide seg om, 2,  4  71/(//7 i perioden
l995-l 999.  lkke bare business, men big business altså. Og en kraftig
vitamininnsprøytning for oss som arbeider i Statkraft
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lnnhold
Sparer tid, sparer penger
-  og miljø!
Long-line montasje utprøvet
ved Hokksund

Mye ennå usikkert
Synspunkter på Høisveen-utvalgets innstilling
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Sammen står vi

sterkere
Kulturelt mangfold i Statkraft
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Imotsetning til tidligere er det under hele
operasjonen én mann i hvert rnasteben  —  og-

så når helikopteret senker sin tunge og dyre-
bare last over mastepunktet.

innført i kraftledningsbygging. Dette
sier at det ikke skal være folk i mas-
ta under helikoptermontasje. Men
det nye utstyret vi har fått og de nye
metodene vi har utviklet, gjør at
vedtaket bør endres, slår johnny
Skruidalen fast. Han er montør og
hovedverneombud ved Hokksund-
anlegget.

-Metoden du ser utført her, kaller
vi long-line metoden. Den er forelø-
pig under utprøving, og i den forbin-
delse har Vi fått dispensasjon fra re-
gelverket, kan Skruidalen fortelle.
Prøve-prosjektet som nå altså går
mot sin avslutning, har foregått på
ledningen Nore-Dagali, og på 10-15
master på Hamang-Sylling. Erfa-
ringene med metoden så langt er
svært positive.

«Det som er spesielt med denne
metoden, er som du ser beman-
ningsopplegget. Vi har en montør i
hvert masteben og en radio-operatør
på bakken. Selve monteringsarbei-
det foregår med helikopter, som
henter ferdige seksjoner et stykke
unna her. Montørene står på flyttba-
re plattinger i masta. Når én seksjon
er på plass, tar hver montør med seg
«stolen sin» opp til neste trinn i
masta.

Verst for piloten
Denne arbeidsmåten er gjort mulig
ved at man er gått over til å bruke en
ny helikoptertype i monteringsar-
beidet. -Tidligere da vi brukte flyty-
pe Bell 214 til disse jobbene, hadde
piloten referanser bare forover og til
siden. Han var da avhengig av å
kommunisere med bakken gjennom
en co-pilot som hang ut av en luke
på siden av maskinen, forklarer
Skruidalen. —Med flytypen Lama
som vi bruker nå, har piloten refe-
ranse direkte til bakken. Lama er, til
tross for sine kjempekrefter, et mye
mindre helikopter enn Bell 214, og
piloten, som er alene i maskinen,
kan ved selvsyn observere aktivite-
ten på bakken. Muntlig kommunika-
sjon foregår selvsagt gjennom radio
- som tidligere.

Long-line montasje er desidert
mer krevende for piloten enn vanlig
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dokking, får vi vite. fDet er ikke
mange som kan eller vil fly på den-
ne måten. For samtidig med at pilo-
ten får direkte referanse til bakken,
mister han en del av tidligere refe-
ranser. Så her trengs det evner og
ferdigheter i særklasse, slår Skrui-
dalen fast.

Dagens flyver er Viggo Eriksen fra
selskapet Helikopterteneste  ~  én av
de beste på markedet. Long-line me-
toden er utviklet gjennom et samar-
beid mellom Hokksund-montører og
nettopp flyverne i Helikoptertenes-
te. Et samarbeid det er grunn til å
berømme, etter hva vi forstår.
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Skåner terrenget
Long-line metoden plasserer Stat-
kraft som ledende i verden på led-
ningsbyggersiden. -Det viktigste er
at vi ved denne metoden minimali-
serer bruken av utstyr. På den måten
sparer vi tid, og sannsynligvis
penger. Og for miljøet er gevinsten
ved long-line montasje formidabel,
mener Skruidalen.

-Idet bruken av utstyr blir mind-
re, skåner vi terrenget tilsvarende.
Long-line metoden er derfor skred-
dersydd ved for eksempel havari av
to-tre master på bestående led-
ninger, i terreng der transporten ska-
per problemer eller i terreng som
spesielt skal skånes.

Sannsynligvis billigere
Det er ikke foretatt nøyaktige økono-
miske beregninger, men sannsynlig-
vis vil man ved long-line montasje
komme under kostnadsnivået for
dokking.

-Nødvendige investeringer for ek-
sempel i utstyr, er minimale ved
denne metoden. Vi bruker et mindre
helikopter med et mye mindre fuel-
forbruk, og timeprisen for Lama er
derfor betydelig lavere enn for Bell
214. I tillegg blir selve flytiden redu-
sert fordi vi ikke trenger så mye ut-
styr. For én mast regner vi med fire
til seks timers effektivt arbeid i sko-

De to siste mastene

på Homong-Syl-
ling ledningen er
på pluss. Blir det
de to siste overho-
detfor Hokksund-

anlegget? Ordrebo-
ken er tom, og det-
te bekymrer så vel
anleggsleder Ole
Hyen (th) som

montør Johan

Borkholm.

 

gen, av dette er 60-80 minutter aktiv
flytid.

Skruidalen legger til at det ikke er
gjort forsøk på å maksimere flytiden
- det vil si tenke økonomi. -Her er
det foreløpig lagt vekt på det sikker-
hetsmessige, og det anleggsmessige.
Når metoden er ferdig utprøvet, kan
man ta fatt på maksimeringen.

Sikkerhetsmessig fremskritt
Sikkerheten, ja. Det var vel en grunn
til at man i sin tid nedla forbud mot
å ha folk i masta under helikopter-
montasje?

Hovedverneombudet er helt klar i
sin uttalelse. -Long-line vurderes
som sikker. Vi ser på det som et stort
fremskritt at kommunikasjon gjen-
nom tredjemann er eliminert. Altså
at piloten kommuniserer direkte
med montørene, og ikke gjennom
sin co-pilot. Dessuten har vi jobbet
mye med sikkerhet under utvik-
lingen av denne metoden, og vi må
si oss godt fornøyd med de resulta-
tene vi er kommet frem til så langt.
Gjennom en del småfinesser har vi
faktisk økt sikkerheten. Som eksem-
pel kan jeg nevne at når piloten har
manøvrert en seksjon på plass, fes-
tes denne med låsespett - ett i hvert
masteben. Først når disse er festet og
montørene har gitt klarsignal, kan
flyveren slippe lasten og gå.

 
s;
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Ordreboken er tom
Hvilken fremtid long-line metoden
vil få, er foreløpig usikkert. -Vi har
utviklet metoden, og vi har prøve-
kjørt den. Nå må det bli opp til poli-
tikerne og økonomene å finne ut om
vi skal bruke pengene til fuel eller
til andre fornuftige samfunnsoppga-
ver, smiler han Johnny.

Smile gjør han imidlertid ikke når
han kommer inn på arbeidssituasjo-
nen for Hokksund-karene. -Statkraft
står bedre rustet enn noen gang på
ledningsbyggersiden, men for Hokk-
sund-anlegget er ordreboken dess-
verre tom. Disse to mastene på Ta-
numplatået er kanskje vårt siste
oppdrag. Vi har allerede redusert
styrken noe, og det er fare for flere
permitteringer ut over høsten.

-Det er ingen grunn til å legge
skjul på at vi er oppgitt over situa-
sjonen, sier Skruidalen. -Her burde
være oppgaver nok å ta fatt på frem-
over. jeg tenker da spesielt på opp-
gradering av eldre ledningsnett.
Hvis politikerne mener alvor når de
snakker om ENØK, er dette noe av
det første som bør gjøres. Økonomis-
ke beregninger vil ganske sikkert til-
si at vi bør satse på ENØK gjennom
en slik oppgradering, og vi står klar
til å gjøre jobben. Men detaljplanene
lar altså vente på seg, og i mellomti-
den er vi i ferd med å miste verdifull
kompetanse og bryte opp et godt ar-
beidsmiljø.
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Viktige premisser
er lagt
Rapporten holder et høyt faglig nivå
og gir et godt grunnlag for departe-
mentet og Stortingets arbeid med å
tilpasse Statkrafts organisasjon og
oppgaver til den effektivisering av
kraftmarkedet som Energiloven har
lagt til rette for. jeg konstaterer med
tilfredshet at en klargjøring av an-
svarsforhold og et skille mellom for-
valtnings- og forretningsmessige
oppgaver er en viktig premiss for ar-
beidet med Statkrafts organisering.

Jeg vil ikke kommentere gruppens
vurderinger av bemannings- og kost-
nadsspørsmål da disse forhold etter
min vurdering vil finne sine svar
som en konsekvens av den endelige
organisasjons- og oppgavestruktur,
dels i effektiv konkurranse med and-
re aktører, dels som utøver av natur-
lige monopolfunksjoner underlagt
monopolkontroll. Uansett konklu-
sjoner på disse områdene, vil den
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personellmessige kompetanse som
dagens Statkraftorganisasjon repre-
senterer være etterspurt og represen-

tere nye og spennende muligheter
for den enkelte medarbeider.

Når det gjelder gruppens øvrige
forslag, registrerer jeg en viss uenig-
het på viktige områder. Når det gjel-
der spørsmålet om Statkrafts pro-
duksjon er jeg prinsippielt enig i
flertallets konklusjon som går på en
organisering som aksjeselskap etter
aksjeloven. jeg ser videre positivt på
en regionalisering i tråd med synet
til Finansdepartementets medlem-
mer, men er åpen for å se nærmere
både på flertallets forslag og even-
tuelt et tredje alternativ med en inn-
deling i to produksjonsselskaper
hvorav det ene selskapet (A/S In-
dustrikraft?) får som primæroppga-
ve å levere den løpende kontrakts-
kraften som Stortinget har tildelt
kraftkrevende industri. Her burde
det ligge spesielt godt til rette for
deleierskap fra industrien, enten
gjennom direkte eierskap i et slikt
selskap, eventuelt gjennom oppkjøp
av produksjonskapasitet. Ellers lig-
ger det i premissene for den nye
energiloven at industrien selv kan
engasjere seg i nye utbyggingspro-
sjekter.

jeg ser positivt på utvalgets forslag
om et eget nettselskap uten at jeg vil
binde meg opp til utvalgets konklu-
sjoner når det gjelder eierstruktur.
Forslaget til eierstruktur er imidler-
tid av flere grunner nærliggende.

Utvalgets synspunkter på organi-
seringen av eksport og import av
kraft er interessante og bør kunne
være retningsgivende for det videre
arbeid.

Når det gjelder utbyggingsvirk-
somheten så er mitt primære syn at
denne virksomheten ikke lenger bør
organiseres i statlig regi. Produk-
sjonsselskapet (eller selskapene) vil
riktignok med fordel kunne beholde
en viss kompetanse begrunnet ut fra
vedlikehold og drift, men et statlig

 
 

 
  e

 
selskap som skal konkurrere med
private entreprenørvirksomheter om
større utbyggingsprosjekter synes
ikke lenger naturlig. Denne delen av
Statkrafts virksomhet kan derfor
med fordel selges/avvikles gjennom
at kompetanse og anleggstutstyr en-
ten danner basis for et nytt privat
spesialselskap eller gjennom å gå
inn i eksisterende entreprenørfirma.

Avslutningsvis vil jeg likevel få
presisere at det primære på kort sikt
må være å avklare de organisatoris-
ke og oppgavemessige konsekvenser
som et friere kraftmarked vil ha for
Statkraft. Diskusjon om eierstruktur
kan eventuelt tas på et senere tids-
punkt. Organisatoriske endringer
berører mange enkeltmennesker og
kan være en smertefull prosess. I så
måte representerer ikke Statkraft
noe særtilfelle. Men her som ellers
gjelder det å fokusere på utford-
ringer og muligheter. Det kan gjøre
omstillingen til en oppgave isteden-
for til et problem. Gunnar Fatland

 
Aud Watnebryn: representant for
de ansatte i Høísveen-
utvalget. Foto: NTL.
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Skreddersydde løsninger bedre enn A/S
Til  min store forundring beskrives  i
Fossekallen nr. 7/1990 Høisveen-
utvalgets rapport med uttrykk som
«tommelen opp for Statkraft».  Hvis
jeg som de ansattes representant i

utvalget, skulle gi min tilslutning til
en slik optimistisk holdning, måtte
det bare være i forhold til at Finans-
departementets syn ikke ble flertal-
lets syn.

Jeg velger imidlertid å ta utgangs-
punkt i hva den eksisterende for-
valtningsbedrift står for, og spesielt i
forhold til den positive utvikling
som har skjedd de senere år med
sterk medvirkning fra de ansatte.

Jeg vil trekke fram en del punkter
som har vært avgjørende for min
mindretallsmerknad til hele rappor-
ten:

Forholdet til markedet: Før vi sit-
ter med en endelig politisk beslut-
ning om at Statkraft skal være aktør
på lik linje med andre, som et ledd i
en markedsliberalistisk energipoli-
tikk, bør vårt utgangspunkt være at
Statkraft skal ivareta og være et sek-
torpolitisk instrument. Dette gjelder
i forhold til sysselsetting i distrikte-
ne, prisutjevning og den kraftkre-
vende industri. Det utgangspunkt
Høisveen-utvalgets flertall har fulgt,
synes som en konsekvenstolkning
av den nylig vedtatte Energilov på
punkter hvor lovforarbeidene eller
stortingsbehandlingen ikke anviser
retning for Statkrafts framtid.

Jeg vil fremdeles håpe at myndig-
hetenes behov for styringsmulighe-
ter vil prege den fremtidige politiske
debatt og være avgjørende for den
beslutning som skal tas i Stortinget
til våren. Mitt håp er i den sammen-
heng at Senterpartiet og Kristelig
Folkeparti vil gå i seg selv og finne
at vi ikke kan overlate så viktige
spørsmål for hele samfunnet til mar-
kedet.

I  samråd med de ansattes organi-
sasjoner er min konklusjon bygget

på at Statkraft fortsatt skal spille en
viktig samfunnspolitisk rolle. Mitt
prinsipale standpunkt er derfor at
Statkraft også i framtiden skal bestå
som en forvaltningsbedrift.  I  Her-
mansen-utvalgets innstilling [NOU
5/89] ber et enstemmig utvalg om at
forvaltningsbedriftene gis videre
fullmakter og skreddersydde løs-
ninger etter en vurdering av hvilke
behov bedriftene har.

Når det gjelder Statkrafts behov,
vet vi at det først og fremst gjelder
større økonomiske friheter til lå-
neopptak, garantier osv. Dette er en
utvidelse av fullmakter som Stor-
tinget må ta stillling til. Jeg har i min
mindretallsmerknad som subsidiær
løsning hevdet at statsselskapsfor-
men, en modernisert 65-lov uten

aksjeselskapslovens ansvarsbegrens-
ning, vil være et alternativ dersom
Stortinget ikke vil gi tilstrekkelige
fullmakter til forvaltningsbedriften,
men samtidig ønsker fortsatt poli-
tisk styring. Både det interne Stat-
kraft-utvalget og andre har hevdet at
A/S etter egen lov eller den såkalte
Statoilmodellen, vil egne seg for
Statkraft. Men med de klare formu-
leringer som ligger i Høyres program
om å omdanne forvaltningsbedrifter
til A/S, for deretter å kunne privati-
sere dem, har jeg ingen tro på at
noen form for aksjeselskap vil tjene
hverken Statkraft som bedrift eller
de ansatte. Når det gjelder de ansatte
i Statkraft, må jeg her få si at jeg er
imponert over deres holdninger og
fremsynthet i forbindelse med den
aktuelle situasjonen. Jeg kan trygt i
alle sammenhenger hevde at de an-
satte har bedriftens beste i tankene
når de har ønsker for framtida.

For å fortsette der jeg startet i det-
te innlegget, vil jeg også uttrykke
overraskelse over at man totalt sett
priser Høisveen-utvalget og samtidig
har en optimistisk beskrivelse av Fa-
se 2-utvalgets rapport. Så vidt jeg
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kan se, er det uoverensstemmelse
mellom disse to rapportene på av-
gjørende punkter. Eller oppfattes
ikke for eksempel tidsperspektivet
for innsparingene som vesentlige?

Min merknad til Høisveen-utval-
gets pkt. 6.4 retter seg både mot de
konkrete forslagene og mot at man,
samtidig som bedriften skal fristil-
les, styrer så direkte fra departemen-
tets side.

I  forhold til oppfølgingen av Høi-
sveen-utvalget synes jeg også at de-
partementet demonsterer en arro-
ganse overfor bedriften og de ansat-
te. Det å råkjøre i forhold til en ak-
septabel framdrift, har aldri vært
noen god innfallsvinkel for å be-
handle vanskelige saker. Det å
engasjere Kjell Rimberg, som i sin
tid som NSB-sjef var omstridt, er en
klar utfordring overfor ansatte som
fortjener anerkjennelse i stedet for
overkjøring.

Etter min mening burde Høisveen-
utvalget først og fremst avstedkom-
me oppnevning av et nytt styre, et

styre som departementet kan forhol-
de seg til  i  respekt, og som uansett
tilknytningsforrn(er] i framtida, kan
legge et godt grunnlag for Statkraft

d it  .
og e ansa e Aud Watnebryn

Mange uløste
spørsmål
Dersom flertallets innstilling i Høi-
sveen-utvalgets rapport blir fulgt
opp i den videre behandling av Stat-
krafts organisasjon vil denne, sam-
men med den nye Energiloven, gi
Statkraft nye muligheter og utford-
ringer.

Utvalget foreslår blant annet at di-
visjonene Plan og Anlegg slås sam-
men og danner et eget datterselskap
i det nye Statkraft. En slik sammen-
slåing har lenge vært ønsket av Stat-
kraft, men har vært hindret av de på-
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Ingvald Haga: direktør for
Plandivisjonen í Statkraft.

gående utredningene om vår organi-
sasjon. Et datterselskap med den
omfattende kompetanse som Plan og
Anlegg i dag har sammen, bør ha al-
le muligheter til å kunne konkurrere
både utad og innad i Statkraft. Stat-
kraft er samtidig avhengig av å sikre
denne kompetanse for sin videre ut-
vikling som et ledende kraftselskap.

Den største usikkerheten i den
nye organiseringen hefter ved det fo-
reslåtte nye nettselskapet. Det er
særdeles mange uløste spørsmål
omkring det nye selskapets funksjon
og oppgavefordeling mellom ulike
aktører i kraftmarkedet når det gjel-
der drift av hovednettet. Organise-
ringen av de øvrige deler av Statkraft
vil være avhengig av at disse spørs-
målene finner en løsning.

Den videre behandling av Stat-
krafts nye organisasjon er lagt opp
med en meget stram tidsplan. Vi bør
selv så langt mulig bidra til at denne
tidsplanen kan holdes. En lengre tid
i  usikkerhet både om oppgaver og
organisasjon har en negativ virkning
på innsatsviljen i løsning av dagens
løpende oppgaver, som under alle
omstendigheter også skal legge
grunnlaget for Statkrafts fremtidige

`  k h t.
VH som e Ingvald Haga

Statkraft må
holdes samlet

Flertallet i Høisveen-utvalget kon-
kluderer med en oppdeling av Stat-
kraft i tre selskaper: ett for produk-
sjon, ett for utbygging og ett for
nett/overføring. Ved å gjennomføre
en slik deling, går man bort fra for-
valtningsformen og over til A/S-
modellen. For Statkraft-ansatte kan
dette få negative følger, ved at man
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går bort fra de retningslinjer, rettig-
heter og avtaleverk vi lever etter
som statsansatte i dag. Vi må over på
et nytt og for oss ukjent system. Men
det er flere grunner til at jeg ikke kan
godta en oppdeling av Statkraft.

Etter min mening bør ikke pre-
duksjon og nett/overføring deles.
Statkraft har innarbeidet et godt og
sikkert system for levering av elekt-
risk energi fra produksjonssted til
kunde (forbruker). Slik det er i dag,
opprettholdes sikkerheten ved at
Statkraft har det tekniske vedlike-
hold, driftsteknisk overvåkning og
koplingsmyndighet for egne linjer
og stasjoner. Dette mener jeg må
opprettholdes. Opprettelsen av et
eget selskap for nett/overføring er et-
ter min mening overflødig.

.i

í

å

i 
o

å

SverreLaurítzen: representant for de
ansatte i Statkrafts styre
(NEKF).

HØisveen-utvalgets rapport sier

intet om delingspunktet mellom
produksjon og nett/overføring. [Det-
te er et vesentlig punkt å få avklart,
og det burde vært tatt med i innstil-
lingen.) Videre er forslaget vedrø-
rende drift og vedlikehold av nett/
overføring vagt utformet. Her savner
jeg en redegjørelse hvor man tenker
seg at ansvaret skal ligge. Skal nett-
selskapet selv utføre slikt arbeid?
Hvor skal så ansvaret for drift og
personsikkerhet ligge?

Forslaget om opprettelse av et eget
utbyggingsselskap har jeg liten tro
på. På bakgrunn av den vanskelige
situasjonen som anleggsbransjen —
og da særlig vannkraftsektoren  -  er
inne i for tiden, vil et slikt selskap
neppe være liv laga. Det vil bli svært
tøft for «vårt» selskap å kjempe om
oppdragene i konkurranse med de
store i markedet. Vi har imidlertid

kompetanse på dette området som
det er viktig å opprettholde, og dette
kunne man sikre gjennom en verti-
kalintegrering av selskapet. Det er
slik andre store bedrifter organiserer
seg i dag.

Høisveen-utvalget har lagt liten
vekt på den samfunnsøkonomiske
og distriktspolitiske betydning
Statkraft har i dag. Etter min mening
bør Statkrafts nasjonale og politiske
rolle ikke endres. Det nasjonale
eierskap og de betydelige ressurser
som det her er tale om, er bygget
opp gjennom mange tiår, og vi må
forhindre at denne folkets eiendom i
ettertid, ved en eventuell omorgani-
sering, kommer i privat eie.

For å beholde eierinteressene på
statens hender, må vår bedrift også i
fremtiden holdes samlet. Derfor me-
ner jeg Statkraft bør opprettholdes
som forvaltningsbedrift, men med
en friere stilling og utvidede full-
makter.

jeg tror at Statkraft og vi som er
ansatt her, går en tøff tid i møte.
Men la meg som hovedtillitsvalgt for
900 ansatte på driften få minne om
at vi som er ansatt i Statkraft, hittil
har stillt oss lojalt overfor bedriften.
Vi har utført oppdrag, det være seg
på drift eller anlegg, og rasjonalise-
ringstiltak med kostnadsbesparelser
som det står respekt av! Vi har rygg
til å møte fremtiden, og her og nå vil
jeg understreke viktigheten av at vi
ikke tar Høisveen-utvalgets innstil-
ling som et endelig resultat. La oss
sammen fortsette å slåss for å holde
Statkraft samlet som én bedrift. For
samfunnet trenger Statkraft.

Sverre Lauritzen

En bedrift i
oppløsning?
Skulle det vise seg at forslaget fra
flertallet i Høisveen-utvalget blir
den endelige løsningen på organise-

Geir Tonje: fellestillitsvalgt
(NTL).  ~

 



ringen av Statkraft, tror jeg det ligger
en storfare for en total oppsmuld-
ring av bedriften.

I Fossekallen nr. 7/1990 er det
uttalt av Statkrafts representanter i
utvalget at flertallets forslag ikke
medfører noen vesentlige endringer.
Dette er langt fra slik jeg oppfatter
forslaget. Forslaget innebærer en
full oppsplitting av Statkraft.

Produksjonsselskapet og nettsel-
skapet, som jeg mener burde vært
organisert som to divisjoner, vil ha
behov for en samkjøring som det
ikke ligger tilrette for i dag. Dette
kan muligens tilpasses gjennom det
videre arbeidet.

For utbyggingsselskapet vil man
med den aktiviteten man har innen
anleggssektoren i dag, sannsynligvis
gå en rask «død» i møte. Kompetan-
sen på dette området kunne man i
noen grad bevart ved å få en verti-
kalintegrering på linje med hva nes-
ten alle store konsern organiserer
seg etter i dag.

Selv om forslaget ligger i nærhe-
ten av det man kunne forvente/fryk-
te, hadde jeg håpet at: behovet for å
holde etaten samlet, bevaring av et
sentralt kompetansesenter og å ta
samfunnsøkonomiske/distriktspoli-
tiske hensyn skulle bli tillagt større
vekt.

Man kan jo også håpe på at det po-
litiske «kartet» vil endre seg slik at
en del av disse hensyn blir vektlagt.

En ting som er sikkert, er at de an-
satte går en spennende og vanskelig
tid i møte. En foreslått reduksjon av
bemanningen på 275 stillinger (62
ved Hovedadministrasjonen] vil kre-
ve samarbeid, smidighet og forståel-
se fra alle parter.

jeg vil sterkt understreke at det
som er viktig, er at vi ikke ser på
denne rapporten som et resultat,
men i fellesskap fortsetter «kam-
pen» for å beholde Statkraft som en
samlet enhet. Geir Taaie

Framtiden

fortsatt uviss
Fram til sommeren neste år må vi

som arbeidstakere fortsatt leve med
usikkerheten og spenningen om
hvordan Statkrafts fremtidige orga-
nisasjon vil bli. Høisveen-utvalgets
rapport er som kjent ikke enstemmig

og spesielt Finansdepartementet er
for å splitte Statkraft opp i mange
selvstendige selskaper. Kort sagt en
rasering av det unike miljø som
Statkraft representerer innen energi-

sektoren i dag, og som vi i NIF på
det sterkeste mener fortsatt er meget
levedyktig.

Primært mener vi Statkraft må be-
holdes mest mulig samlet også i
framtiden for å bevare et slagkraftig
nasjonalt kompetansesenter for
drift, vedlikehold og utbygging av
vannkraftanlegg og overføringsan-
legg.

Flertallet i Høisveen-utvalget an-
befaler at det skilles ut et eget statlig
nettselskap, at det etableres et a/s
produksjon med et datterselskap for
plan og utbygging. Etter vår mening
må nettselskapet bare drive med
kjøp og salg av kraft. Drift og ved-
likehold av overføringssystemet må
fortsatt skje i produksjonsselskapet
som allerede er i besittelse av den
nødvendige kompetanse. Det kan ik-
ke være fornuftig å bygge opp dette
på nytt i et annet selskap.

Vi ser positivt på at det skjer noe
med Statkraft, og når premissene er
lagt, vil vi være med å kjempe for at

 
Ikke vet vi om den historien vi her har
fått av Idolf Mæland ved Svartisen-
anleggene er selvopplevd. Eller om den
er sann. Er den ikke det, er det i hvert
fall godt jugi, som vi sa der jeg vokste
opp.

Mæland hadde mange historier på la-
ger etter hva vi forsto. Men i denne vår
eksklusive spalte, gives bare én sjanse.
Mæland utfordrer derfor Edgar Forsberg
til å bidra med neste innslag. Vi for vår
del ser frem til det, men vi advarer! Det
skal litt av en salve til for å slå denne.

Profesjonell
17. mai-salutt

Ved ett av våre anlegg var det som skik-
ken er, salutt kl 0700 om morgenen 17.
mai. Skytebasen var vanligvis en mann
fra bygda, og han hadde ivaretatt denne
oppgaven i alle fall et par tiår.

Med alle anleggsfolkene som hadde
invadert stedet, mente han det var na-
turlig at de overtok salutteringen. I trygg
forvissing om at han hadde fått profesjo-
nelle etterfølgere, pensjonerte han seg
selv. Det han ikke visste var at hvor
dyktige tunneldrivere enn måtte være,
er det så at en del av dem har liten erfa-
ring med sprenging i dagen, og slett ikke
med avfyring av salutt.

De utvalgte hadde ingen erfaring i så
måte. De visste imidlertid at det første  

2  .
2"

 
Statkraft skal komme styrket ut av
omorganiseringen og bli enda bedre
rustet til å møte framtiden.

Andreas Bakkerud

skuddet skulle ha den minste ladningen
og deretter øke styrken mot et klimaks
ved det syvende.

Det første skuddet forårsaket bare at
små gipsgjenstander falt ned på golvet i
de tusen hjem, men etter hvert ble også
større gjenstander påvirket av kombi-
nasjonene rystelser og tyngdekraft. Det
kuliminerte med at lysekroner løsrev

seg fra taket og at vindusruter ble knust.

Det var ikke bare på gammelhjemmet
de trodde at krig var brutt ut eller at et
kraftig jordskjelv hjemsøkte stedet. Så-
ledes var det en gutt  -  hvis foreldre var
svært tunghørte  -  som hadde startet 17.
mai-feiringen den 16. og fortsatt noen
timer inn i nasjonaldagen. Selv i tung og
drømmeløs søvn, våknet han momen-
tant av det første smellet. Ved det andre
hoppet han forskrekket ut av senga og

løp mot foreldrenes soverom. Idet han
ankom dette, hørte han faren henvendte
seg til moren således: «Du Anna, da
kakka visst pao døri.»

Det er vel kanskje unødvendig å av-
slutte med at anlegget aldri mer fikk fle-
re henvendelser om hjelp til 17. mai-
salutten.

IdolfMæland (56)
er avdelingsleder
ved Svartisen-
anleggene. Til
Statkraft kom han
i 1970  -  nærmere

bestemt til Gryt-

ten-anlegget. Der-
etter ble det 16 år
på Ulla-Førre, før

han ankom Svart-
isen i 1989. Foto:

Kristen Selfors.
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Kulturelt mangfold l Statkraft:

Sammen står
vi sterkere

nhver bedrift har sin egen
kultur. Enten den er svak

eller sterk, har den avgjø-
rende innflytelse på hele
organisasjonen. Spørsmålet
for Statkraft er derfor ikke om
vi trenger en bedriftskultur,
men hvordan den faktisk er,
og hvordan vi ønsker den skal
være i framtida.

Å endre bedriftskulturen vil
sannsynligvis være den van-
skeligste delen av den omstil-
ling Statkraft står foran.

siste nummer av Fossekallen tar
Alf Ivar Bruseth opp Stakrafts

profilering under overskriften: Vi
trenger bedriftskultur! I artikkelen
etterlyser han ledelsens aktive og
bevisste engasjement for å profilere
Statkraft mot en framtid i et åpent
kraftmarked. Det er lett å dele mange
av hans synspunkter.

Innleggets form er imidlertid mer
interessant enn innholdet. Det er i
seg selv et godt eksempel på trekk
ved Statkrafts eksisterende bedrifts-
kultur. Med et uttalt ønske om de-
batt presenteres et innlegg der slak-
ten er total. Ingen ære levnes noen

underveis, enten det er Fossekallen,
Volt, Fax for Folket eller ledelsen i
Statkraft. Kanskje er det nettopp
denne totalt negative og lett nedla-
tende og belærende formen, som ar-
tikkelforfatteren slett ikke er alene
om i Statkraft, som vanskeliggjør en
konstruktiv debatt på mange viktige
områder. Og videre er det verdt å
spørre seg om ikke denne formen i
seg selv skyldes visse trekk ved vår
bedriftskultur som vi  i  høyeste grad
bør være oppmerksom på i tida
framover.

Ingen lettvinte løsninger
Forandringenes illusjon er blitt en
vanlig løsning i næringslivet. Topp-
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Ved Geir Dyrlie

ledelsen griper tak i enkelte kultur-
trekk og nærmest proklamerer at «nå
gjør vi det slik hos oss». Eksempler
på dette kan være innføring av nye
ledelsesprinsipper, nye budsjettru-
tiner, virksomhetsplanlegging etc.
Men hvor mye virkelig forandring
skjer det egentlig?

Dette betyr ikke at slike tiltak ikke
både er riktige og nødvendige, men
de er i seg selv ikke nok. De må set-
tes inn i en større sammenheng.

Det er gjort mange forsøk på å de-
finere bedriftskultur. jeg tror at vi i
diskusjonen omkring vår egen kul-
tur bør bruke en vid forståelse av
begrepet, nettopp for ikke å hoppe
på lettvinte og overfladiske løs-
ninger.

Statkrafts kultur er mer enn hvor-
dan vi forholder oss til hverandre
[sosialt klima). En måte å nærme seg
bedriftskulturen på, kan være å se
på de grunnleggende verdier vi for-
fekter, hvordan og av hvem disse
målbæres, og hvilke ritualer og pro-
sedyrer som skal vedlikeholde og
forsterke kulturen.

Myter og realiteter
Noen kulturtrekk er lett å identifise-
re, andre er det nesten umulig å få
øye på. Det bilde vi har av oss selv
og hvordan vi er, er et sentralt ele-
ment i vår kultur. Men stemmer det-
te bildet med virkeligheten? jeg tror
at en viktig del av diskusjonen om-
kring vår kultur, bør være en kritisk
gjennomgang av vårt selvbilde. Ikke
for å ødelegge det, men for å identi-
fisere de verdier og kvaliteter vi bør
bygge videre på.  Å  avlive noen my-
ter kan være både nødvendig og ikke
minst behagelig; vi slipper å forsva-
re dem etterpå.

Enhver kultur trenger sine for-
kjempere eller «helter».  Hvis  myter
og verdier utgjør kulturens sjel, så
viser heltene hvordan disse verdie-
ne omsettes i handling. De er kultu-
rens forbilder og beskyttere, samti-
dig som de er sentrale personer i en
endringsprosess. Finner vi dem hos
oss?

i

Det bilde vi har av oss selv og hvordan vier,
er et sentralt element i vår bedriftskultur.
Men stemmer dette bildet med virkeligheten?
spør rådgiver Geir Dyrlie i Organisasjonssta-
ben. Foto: Odd Stiansen.

Gjennom formelle og uformelle
prosedyrer og ritualer styrkes kultu-
ren. Måten Vi gjør ting på, former vå-
re verdier. Hvordan vi for eksempel
samarbeider, leder, gir anerkjennel-
se og hvordan beslutninger tas, -
dette utgjør hverdagskulturen også
hos oss.

Ikke én, men mange kulturer
Hvordan er så Statkrafts kultur?
jeg vil bruke en kjent typologi be-
skrevet i Bedriftskultur* for å il-
lustrere noen trekk jeg mener er
framtredende  i  Statkraft (figur).

Kulturene klassifiseres ut fra i
hvilken grad arbeidssituasjonen in-
nebærer beslutninger med stor risi-
ko, og i hvilken grad virkningene er
merkbare på kort eller lang sikt. Det
interessante for oss, er at i Statkraft
varierer dette sterkt alt etter hvor i
bedriften vi befinner oss.

Høy risiko/rask feedback:
Den tøffe dynamiske kulturen
Her er tempoet høyt, man må ta store
sjanser og virkningen merkes straks.
Skillet mellom suksess og fiasko kan
være hårfint.

Et godt eksempel på denne kultu-
ren er sprengning av «pluggen»  i
anleggssammenheng. Feilberegnes
sprengningen, vil fiaskoen være
fullstendig. Lang tids arbeid vil være
til ingen nytte og ødeleggelsene
store. Men lykkes man, blir man
helt.

Tøff er yndlingsordet i denne kul-
turen. De som ikke vil slåss, blir
avvist som lettvektere. Det er her og

1 Deal/Kennedy 1985,
Bedriftsøkonomens Forlag
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nå-perspektivet som råder, proble-
mene skal løses nå! Morgendagens
problemer tenker vi på i morgen.

Det er vanlig å vise følelser i
denne kulturen, men kun aggressive
og mandige som raseriutbrudd,
berettiget harme og lignende. Gråt og
fortvilelse hører ikke hjemme her.
Skulle noe bli litt vanskelig følelses-
messig, blir det hele straks fleipet
bort.

Dette er en verden av individualis-

ter der samhørighet og lagånd står
sterkt; man trenger hverandre.

Høy risiko/langsom feedback:
Sats-på-selskapet kulturen
Her satses det millioner av kroner og
mange årsverk på prosjekter som
kanskje aldri blir gjennomført. Tål-
modighet er viktig. Det tar tid å bli
stjerne i denne kulturen. Umoden-
het tolereres ikke, ei heller lettvinte
løsninger. Solid faglig tyngde oppar-
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beidet gjennom års erfaring er det
eneste som teller.

Det viktigste ritualet i denne kul-
turen er møtet. Innkallingen har
gjerne omfattende dokumentasjon til
gjennomlesning, og møtet vil bruke
to timer på å gjennomgå hver side.
Tidsaspektet er underordnet det
faglige.

Nykommere forventes å gå den
tunge vei til suksess. Heltene har sat-
set enormt og vil gjerne nyte helte-

.çiifmr
x

De ulike kulturene
i Statkraft kan
klassifiseres ut fra
i hvilken grad ar-

beidssituasjonen

innebærer beslut-
ninger med stor ri-
siko, og i hvilken
grad virkningene
er merkbare på

kort eller lang sikt.

I  Statkraft varierer
dette sterkt alt et-

l ter hvori bedriften

vi befinner oss.
Illustrasjon:

Svein Nyhus.
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statusen lengst mulig. Dyktige med-
arbeidere uten spesielt godt utviklet
tålmodighet og ydmykhet, forsvin-
ner før de får en sjanse.

I en slik kultur utvikles høy faglig
kvalitet, og det gjøres viktige viten-
skapelige gjennombrudd. Det utvik-
les også lett en arrogant og nedla-
tende holdning til andre kulturer.

Liten riksiko/longsom feedback:
Prosesskulturen
Denne kulturen finnes ofte i
sterkt regulerte bransjer og i offent-
lig virksomhet.

Her får medarbeidere liten eller
ingen feedback. Det er hvordan og
ikke hvorfor som er avgjørende.
Hvis det rosa skjemaet ikke er riktig
utfylt, stanser hele verden.

Den minste lille begivenhet kan
bli gjenstand for et grundig notat,
gjerne med utfyllende retningslinjer
som sendes overalt. Disse har så en
tendens til å forsvinne i det store in-
tet, til stor frustrasjon for dem som
har brukt dager og uker på å pønske
dem ut.

Prosesskulturer tar titler og for-
maliteter uhyre alvorlig. Kontor-
møbler, antall vinduer på kontoret,
høyden på rygglenet på kontorstolen
din, -  alt dette skal vise nøyaktig
hvor du står i hakkeordenen.

I slike kulturer er det ofte stil-
lingen som lager helten. Gode ideer
introduseres kun gjennom formell
myndighet.

Prosesskulturer blir ofte synde-
bukker for alt som er galt. Men ofte
er sannheten en helt annen; -  disse
kulturene utgjør et stabiliserende
element som gjør det mulig for and-
re og mer «dynamiske» kulturer å
fungere uten å kjøre utfor veien i
den første og beste svingen.

ocrsonali i
Nytilsatt:
Sperstad, Ingeborg Avding.
Tieldflaat, Hans Petter Konsulent
Villanger, Henning Konsulent
Walde, Inger Tvedten

Tílsatt i ny stilling:
Brørvik, Mathias
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Bedriftssykepleier Svartisen-anleggene

Førstekonsulent

Liten risiko/rask feedback:
Arbeid hardt/lek hardt-kulturen
Dette er den hyperaktive verden.
Tingene skjer i rask rekkefølge og i
raskt tempo. Ingen enkeltavgjørelse
er katastrofal, men summen av det
som utføres, er avgjørende. Salg og
komplisert prosess-styring vil ofte
skape slike kulturer. Suksesskrite-
riet er å være kjapp i tanke og hand-
ling. Heltene er de som «tar ting på
strak arm» (tar du den, så tar du
den] og samtidig tilsynelatende har
oversikt og kontroll.

I likhet med den tøffe kulturen
blir korttidsperspektivet lett det do-
minerende. Resultatet er ofte lett-
vinte og kjappe løsninger som er for
lite gjennomtenkt. Man blir beruset
av dagens suksess, som lett kan bli
morgendagens fiasko.

Mer enn noen annen kultur slår
denne seg løs i energisk «lek». So-
sialt samvær, moro og en uformell
tone, - alt skjer med samme energi
og tempo. Miljøet er ideelt for aktive
mennesker som trives med rask og
konkret feedback. Mennesker fra de
andre kulturtypene blir ofte oppfat-
tet som <<kjedelige, trege sinker».

Har Statkraft en samlende
bedriftskultur?
Dette er ikke mer enn en bokstavelig
talt firkantet gjennomgang av noen
trekk jeg kjenner igjen i vår egen
bedriftskultur. Bedriftskulturen er
selvsagt mer sammensatt og kom-

pleks enn dette. Men en slik uhøyti-
delig gjennomgang kan lede til en
alvorlig konklusjon.

jeg tror at det i Statkraft finnes fle-
re og høyst ulike kulturer, og at dis-
se har mange likhetstrekk med dem
som er beskrevet foran. I de fleste

større bedrifter vil det være slik. Det
avgjørende spørsmålet er om det i
Statkraft finnes en kulturell over-
bygning som virker samlende, -  som
muliggjør en konstruktiv dialog og
gir oss en følelse av samhørighet.

Noen sikre tegn når det ikke er
slik: Underkulturene blir selvopp-
tatte, støter sammen i åpen konflikt,
blir eksklusive og setter egne verdier
foran felles verdier.

Og dessverre;  —  vi kjenner oss så
altfor godt igjen!

jeg tror nok at Statkraft har en
samlende kultur, men den er svak
og den mangler sine helter eller
forkjempere. I en bedrift med en
sterk samlende kultur skaper ikke
undergrupper store problemer, de
utgjør et nødvendig mangfold.

La det være sagt med en gang. Å gi
en stor bedrift en samlende kultur
eller profil, er noe av det vanskelig-
ste en toppledelse står overfor. Men
det kan nettopp være den faktoren
som skiller mellom suksess og fias-
ko. Så også for Statkraft.

Statkraft står foran store utford-
ringer. Vil denne forestående end-
ringsprosessen føre til en styrking av
bedriften, eller vil den utløse en in-
tern drakamp mellom ulike kulturer
og interesser? Vil den samle eller vil
den splitte?

Toppledelsens evne og vilje til å
samle bedriften, gi den en profil og
identitet, vil være avgjørende. Skal
vi virkeliggjøre de framtidsvisjoner
som vi og styret har for et framtidig
Statkraft, må topplederne i høyere
grad enn til nå frigjøre seg fra sine
egne underkulturer og stå fram som
samlingsmerker. De må bli målbære-
re av en felles Statkraft-kultur. Er
det noen som føler seg kallet?

Gått av med pensjon:
Eriksen, Tore

Karlsson, Arvid Rune

Myhre, Rigmor Kalvik

äaäig-verkene sluttet:

Eskeda}, Tffllld S»

Galland, Ragnhild S.
Hansen, Roald B.
Iakobsen, Ian Ketil
Iuliussen, Arnfinn
Nor-bom, Kjell

DDS Rian, Trond

Verksmester Svartisen-anleggene
Montasjeleder Rana-verkene
Driftsarbeider Glomfjord-verkene

Overingeniør DDT
Driftsarbeider Vestlands-verkene
Avdjng. Svartisen-anleggene
Overmontør Innset-verkene
Overmontør Østlands-verkene
Sjefingeníør PP
Avding. AO-Ø
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