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Taper_ n_1iljø-
vern lgjen?
Det er delte meninger om menneske-
skapte utslipp av bestemte gasser med-
virker til en katastrofal oppvarming av
Jorden, ved drivhuseffekten. Men Nor-
ge har tatt standpunkt, og går aktivt
inn for at verden skal legge teorien om
drivhuseffekten til grunn for en mer
effektiv miljøpolitikk. Da vil det være
påfallende om man likevel viker tilba-
ke for å trekke de praktiske konsekven-
ser som teorien leder frem til.

Som et bidrag til en verdensomfat-
tende kamp mot utslipp som antas å
påvirke klimaet, har Stortinget fast-
slått at Norges egne utslipp av CO2-
utslipp skal stabiliseres. Etterat endog
vår nasjonalforsamling har stadfestet
at dette er Norges linje, kan det bli
lagt merke til om man prøver å bort-
forklare sitt tilsagn når regningen
kommer på bordet.

Men det resonnement som ligger
bak kravet om tiltak mot drivhusef-
fekten, tilsier at selv en stabilisering
av de årlige utslippene vil være util-
strekkelig til å hindre den skade som
man frykter. Når man godtar den teo-
ri at økede mengder CO2 i atmosfæren
medvirker til skadelig opvarming av
jorden, må jo konklusjonen bli at de
oppsamlede gassmengdene bør redu-
seres. Men ved å fortsette med like
store årlige utslipp som før, bidrar
man til at de oppsamlede gassmengde-
ne vokser videre.

Dessuten må man godta at fattige
land vil fortsette å øke sine årlige
utslipp, fordi de ikke kan bekjempe
sin egen fattigdom uten denne bivirk-
ning. Dette må bety at dersom man
mener alvor med ordene om drivhus-
effekten, må de landene som har mu-
ligheter for det, redusere sine årlige
utslipp så meget som mulig.

Norge har naturgitte muligheter for
å gjøre forholdsvis mer enn andre
vestlige land for å begrense utslippe-
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ne av CO2. Alle land bør satse mer på
energiøkonomisering, men vi kan i til-
legg skaffe mer energi som ikke fører
til skadelige utslipp i det hele tatt,
ved å bygge ut mer vannkraft.

Uansett om vi bruker denne kraften
selv, i stedet for olje og gass, eller om vi
eksporterer den til andre så de kan bru-
ke mindre forurensende brensel, kan
vannkraftutbygging bli et bidrag til
begrensning av utslippene i verden.

Mot dette argumenteres det med at
norsk vannkraft iallfall vil bety så lite
for verdens energiforsyning at vi bør
la tanken falle av den grunn. Men det-
te er jo en tankegang som kan begrun-
ne nesten enhver motstand mot nor-
ske bidrag til globalt miljøvern: Norge
er for lite til å kunne yte bidrag som
monner i seg selv. Men Norge er ikke
for lite til å sette eksempler som kan
få betydning. Vi setter eksempler hvis
vi søker unntak for oss selv fra
begrensninger som vi krever at andre
skal underkaste seg, og hvis vi nekter
å godta selv mindre inngrep i vår
natur selv om til takene kan begrense
skader på atmosfæren. Og det er
påvist at det er mulig å utnytte mer
norsk vannkraft med mindre inngrep i
naturen enn man hittil har regnet som
uunngåelig.

Men i stedet for å forsterke utbyg-
gingen av vannkraft, vil mektige krefter
bygge ut gasskraftverk. Hvis dette blir
godtatt av de ansvarlige myndigheter,
vil det vise en betydelig evne til å få
oss selv til å tro at vi kan forene ufor-
enlige standpunkter: Man vil hevde at
andre kan minske sine utslipp ved å
kjøpe vår gasskraft, og at andre kan
redusere sitt energiforbruk ved å pro-
dusere mindre kraftkrevende varer når
vi øker vår produksjon. Kort sagt: Man
vil overbevise oss selv om at vi kan
redusere utslippene ved å øke dem.

Men det er jo ikke slik at vi må byg-
ge ut gasskraft for å kunne selge kraft
eller produsere mer i kraftkrevende in-
dustri: Forurensningsfri vannkraft kan
gjøre samme nytten i lengre tid. Det er
heller ikke slik at øket kraftkrevende
produksjon i Norge betyr tilsvarende
mindre kraftkrevende produksjon i
andre land. Man må regne med at
øket satsing på energikrevende pro-

Fossekallen eies og finansieres av Statskraftverke-
ne. Ut ivelsen av tids-skriftet foreståes av adminis-
treren e direktør Gunnar Vatten. Synspunkter i ar-
tikler og innlegg står for forfatterens egen regning,
og representerer ikke nødvendigvis etatens syn.

Vår gjesteskribent denne ang er Kåre Wil-
loch. For tiden er han fy] esmann i Oslo
og Akershus. Foto: Bernt Eide/Samfoto.

duksjon betyr tiltak for å øke avset-
ningen av disse varene, og dermed
øket energiforbruk i verden.

Man kan heller ikke overse at man
kan få vesentlig mer energi ut av hver
kubikkmeter gass hvis man bygger
gasskraftverk på steder hvor man kan
bruke spillvarmen fra anleggene. Det
betyr at man kan begrense forurens-
ningene pr. produsert energienhet hvis
verkene plasseres nærmere forbruker-
ne enn det er aktuelt i Norge.

Industriens talsmenn vil likevel ut-
nytte naturgass i Norge. De vil gi sine
råd ut fra bedriftsøkonomiske betrakt-
ninger. Men politikerne må ta hensyn
til at bedriftsøkonomien har kortere
tidsperspektiv enn global miljøvernpo-
litikk krever. Kortere tidsperspektiv be-
tyr oppvurdering av økonomiske for-
deler idag i forhold til ulemper i frem-
tiden. Kalkyler på slikt grunnlag viser
lett en bedriftsøkonomisk lønnsomhet
ved å skynde seg med å brenne opp
nedarvede ressurser. Interesseorgani-
sasjonene har den samme fiksering på
den nære fremtid fremfor den fjerne.
Og i de distriktene som venter særlige
fordeler av tiltak som øker utslippene,
vil hensynet til verdens atmosfære
lett bli avvist som «teoretisk»

Overfor en allianse mellom storbe-
drifter, fagbevegelse og distriktsinte-
resser har forkjemperne for miljøvern
en vanskelig oppgave. Men det er en
viktig oppgave å hindre at Norge blir
et eksempel på avstand mellom ord
og handling.

Omslagsbilde: En kabel fra Lista
til Eenzshaven kan spare Neder-
land for nok et gasskraftverk.
Nederlenderne vurderer nå å sat-
se på norsk vannkra . Foto: Per
Anders Hosenkvist/ amfoto.
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I gode og onde dager
Sykefravaeret i Statkraft er ualminnelig lavt, det viser en undersøkelse som nylig
ble lagt frem. Mange vil kansl<je stusse over dette, for det er på det rene at
belastningen på de ansatte har vaert stor de siste årene. All erfaring viser nem-
lig at en organisasjon i omveltning, er den beste grobunn for mistrivsel. Og
mistrivsel gir gjerne utslag på fravaersstatistikken.

Når de ansatte i Statkraft (mot alle odds) likevel går påjobben, må det vaere
tillatt å spørre: Er vi redd for arbeidsplassen vår? Personlig trorjeg i hvert fall at
dette, bevisst eller ubevisst, er en del av bildet.

Fra årsskiftet står vi overfor en helt ny virkelighet: splittet i to foretak, med nytt
styre og stell i begge. Skal det vaere en mening med det hele, må våre nye
ledere stå fritt i det videre arbeid med selskapene. Det er imidlertid i dag ing~
enting som tilsier at det samlet vil bli benov for mindre arbeidskraft i de to nye

selskapene enn det som finnes i dagens Statkraft. Fwkten for å bli satt på
gaten burde derfor vaere grunnløs.

Om vi ikke behøver å frykte det verste, kan vi nok ikke håpe på det beste hel~
ler. Splittelsen av Statkraft er et faktum Vår organisasjon må selvsagt, i likhet
med alle andre organisasjoner, endres i pakt med nye oppgaver og utfordring
er. l\/len når våre politikere og byråkrater på denne bakgrunn nå har funnet det
nødvendig å bryte opp vårt faglige miljø, skal vi ikke legge skjul på at mange
av de ansatte i Statkraft finner dette svaert uheldig,

Etter nyttår vil mange av oss få nye kolleger og arbeidskamerater, nye ledere og
ny adresse, Kanskje blir det bedre enn før Hvis ikke, skal det nok godt gjøres å
opprettholde et sykefravaer som ligger på bare halvparten av landsgjennomsnittet.

Mioiclquabstmq
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Rolf R. Johnsen og Odd Fredheim ser tilbake:

i vare hje rte r
Tekst: Mette Kjeldsberg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

æ

Det er rent mye vann både i Røssåga
og i andre vassdrag siden Rolf R.

Iohnsen og Odd Fredheim sist vekslet
håndtrykk. Litt tregt går det kanskje til
å begynne med, i noen minutter. Men
så finner de tonen, Røssåga-tonen får
vi tro, og etter det er det ikke ørens lyd
å få, i flere dager. i

Ærverdig med glimt i øyet
Odd Fredheim kan vise til et impene; _
rende elektritet »~ 2

te. Allerede høsten 1940 tok n fatt
på det virke som skulle pre hele
hans yrkesaktive liv. Han ble elektri-
kerlærling ved Bjerka kraftverk. Fra
1945 til 1947 tok han videre skole-
gang i Bergen, og hans første jobb
deretter var som driftsbeslyrei* ved
Hattfjelldal kraftverk.

Etter tre års tid lokket imidlertid
Statkraft, eller NVE-Statskraftverkene
som det den gang het, med interes-
sant og spennende anleggsliv. Og fra
og med 28. august 1950 har Fred-

.t-u...aa-

heims skjebne vært knyttet til utbyg- g å
ging og drift av statens kraftverker. 5

Helt til begynnelsen av 1 al k

i . r i
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n ting er de enige om Rolf R. John-
sen og Odd Fredheim når de snak-

ker om Rossåga-anlegget. Det var gode
år! Hektisk aktivitet og et fantastisk
fellesskap. Nybrottsarbeid og fester
som det går gjetord om ennå. «

-Røssåga var en viktig del av gjen- .
reisningen etter krigen. Det måtte
skaffes strøm til industrien,og det litt
kvikt. Sammen løste vi denne oppga-
ven, alle vi som var med på utbygging-
en, slår Johnsen fast.

I dag er de pensjonister både Fred-
heim og Johnsen. Etter anleggstiden
gikk de hver til sitt, men årene i Kor-

~ gen knytter fremdeles.
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Odd Fredheim (til venstre]
og RolfH. [ohnsen som nå

er pensjonister, minnes
med glede tiden de var sam-

men på Rassåga-anlegget,
Under denne inasten, som

var den forste som ble reist,
ble _det i sin tid holdt

flkkordfarltandlinger. O0 de
var langt mf ere enn cfette

bil et skulle tilsi.
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holdt Fredheim seg til anleggssiden.
Nedre og Øvre Røssåga, Langvatn, Rana
og Bjerka, Fredheim har hele reportoa-
ret på sitt rulleblad. -Da anleggsvirk-
somheten begynte å dabbe av i 1971,
gikk jeg med planer om å bryte opp og
vende nesen mot Eidfjord. Det slapp
jeg imidlertid. Før det kom så langt,
fikk jeg tilbud om blivende stilling
ved Rana-verkene. Et tilbud jeg takket
ja til, for jeg var jo allerede den gang
«blitt en del av landskapet», mener

denne ærverdige Korgen-væringen med
glimt i øyet.

Ruvende og stillferdig
At Fredheim valgte å bli i Korgen, er
Rana-verkene godt fornøyd med. Hans
kollega Rolf R. Johnsen forlot anleggs-
traktene allerede etter fire år, men når

det gjelder fartstid i Statkraft, står han
ikke tilbake for Fredheim.

Det var i september 1950 at Johnsen
tok stilling ved Bygningsavdelingen i
Statskraftverkene, og noe av det første
han tok fatt på ved Fjernledningskon-
toret, var nettopp prosjekteringsarbei-
dene i forbindelse med Mo-linjen som
skulle føre kraft fra Nedre Røssåga til
jernverket i Mo i Rana.

I løpet av 1951 ble det nødvendig
med en rekke inspeksjoner av an-
leggsarbeidene, og Johnsen gjorde seg
opp sin egen mening om tingenes til-
stand. Rent fysisk ruver han godt i ter-
renget, men som Sørlendinger flest

har han en høvisk og stillferdig frem-
ferd. Han slo nok ikke i bordet da han
la forholdene frem for sjefen.
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-Etter hvert som arbeidet skjøt fart
ved Røssåga, sto det klart for meg at
anlegget trengte en stedlig anleggsle-
der også på ledningssiden. Dette sa
jeg til min sjef. -Det var en god idé.
Bare reis du, Johnsen. sa han. Og så
pakket jeg snippesken og satte kursen
mot nord, forteller Johnsen.

Dette var våren 1952, og i årene
fremover ledet han blant annet arbei-
dene på Mo-li njen, Mosjø-linjen
Mosjøen trafo og stikningsarbeidene i
Bjerkvik-området. -Det første året bod-
de jeg på messa i Korgen. Men våren
1953 oppsøkte jeg hjemtraktene mine,
og da traff jeg Bjørg fra Kristiansand.
Henne likte jeg så godt at jeg giftet
meg med henne og tok henne med til
eventyret nordpå. Vi fikk oss leilighet
i «Sentrum», og vi angret aldri en dag.

Men i 1955 tok anleggsarbeidene
slutt, og Johnsen tok opp tråden ved
hovedkontoret. Fra den tid har det
bare gått oppover på rangstigen, han
ble leder for Fjernledningskontoret i
1960, Kraftledningsavdelingen i 1975

og fungerte endatil en kort periode
som kraftverksdirektør. Etter omorga-
niseringen i 1986 ble han utnevnt til
stabssjef for administrerende direktør.

Anlegg i særklasse
En imponerende yrkeskarriére til
tross, Johnsen er ikke i tvil. -Det er
årene i Korgen som har vært de viktig-
ste for meg. Anleggslivet var meget
verdifullt, rikt og nyttig. Jeg hadde
gode medarbeidere i en håndfull opp-
synsmenn.

ROIfH. Johnsen (til
venstre) og Odd
Fredheim er
bekymret for den
lave anieggsaktivi-
teten i Statkraft.
Med tanke på vår
ko etanse er det
vi tig å kunne se
tingene utført.
An eggspraksis
bør være obii ato-
risk or en ie eri
Stat raft, mener
de.

Anlegg i seg selv er bra, Røssåga var
i særklasse, slår både Johnsen og

Fredheim fast. Her sto de overfor et
gigantprosjekt, i hvert fall etter den
tidens målestokk. Dimensjonene over-
gikk de fleste fantasier. Alt var nytt og
alle visste like lite. Det var ekte pioné-
rånd som var drivkraften i Korgen.

-Ta bare en sånn ting som forskrifter.
Det fantes nesten ikke for noe av det vi
tok fatt på. Dem måtte vi lage selv
underveis, og dermed fikk vi selv
ansvaret for at sikkerheten ble ivaretatt.
Resultatet var forskrifter som ble møn-
ster til etterfølgelse, forteller Fredheim.

Hæla i taket
Faglig var Røssåga-anlegget altså en
fantastisk kilde å øse av. Sosialt sett sto
visst andre «kilder» sentralt, og det går
rykter om at de festlige sammenkom-
stene ved anlegget ikke alltid var et
like godt eksempel til etterfølgelse.
-Vel, det hendte vel at det gikk litt
hardt for seg Da det nye Samfunnshu-
set skulle innvies, ble det selvsagt
holdt en durabelig fest, og i løpet av
kvelden var det noen som ble uenige
om saker og ting. Det ble slåsskamp,
og da noen først var begynt, ville jo
ikke de andre være dårligere. Og
resten kan man tenke seg selv.

Slike hendelser til tross, konfliktene

ble vanligvis løst på fredelig vis, får vi
vite. -Det sosiale samværet dreide seg
om noe langt mer enn fyllefester, for-
teller Johnsen. -Vi arbeidet og bodde
så tett, og selv om dette var et stort
anlegg med mange ansatte, så var det



ikke mulig å holde noe hemmelig for
andre. I Korgen ble vi som én stor
familie.

Manns styrke og manns mot
Små og oversiktlige forhold er godt
for menneskene. -Fra vår lille leilig-
het i boligfeltet Sentrum, hadde Bjørg
utsikt til ledningstraséen jeg arbeidet
på .Hun kunne se mastene reise seg
én etter én. Fra et utsiktspunkt på
Korgfjellet peker Johnsen ut traséen
det er snakk om, og han minnes at det
var under arbeidet med ledningsstrek-
ket der, at han hadde et av sine uhyre
sjeldne raserianfall.

-Når vi skulle bygge kraftledninger
i den tiden, måtte vi basere oss på
manns styrke og manns mot. Teknik-
ken var ikke så langt kommet som i
dag, bruk av helikopter var for eksem-
pel ukjent. Vi valgte traséer som var
fremkommelig med datidens teknikk,
men utstyret var dårlig, og fra tid til
annen lå arbeidsstedene i svært van-
skelig terreng, forklarer Johnsen.

-Ved én anledning hadde vi et sva-
re strev med transport av de store
ledningstromlene våre. Populært kallt
<<sneller», noe jeg for øvrig ikke liker.
Sulten og trett. og ikke så lite gretten
etter en lang arbeidsdag tuslet jeg
hjemover. Litt nede i lia ble jeg anropt
av en grunneier som sto på trappen

utenfor stua si. Han klappet seg for-
nøyd på magen, og etter kroppslydene
å dømme, hadde middagen bekommet
ham vel. -Nå Johnsen, kors det går
med snellan din? ropte han. Da ble det
for mye for meg. Jeg raste mot ham at
han kunne be kona si gå opp i lia og
hente en av trådsnellene mine. Når hun
hadde sydd igjen buksebaken hans
med den, kunne han selv se hvordan
det gikk. Sjelden har jeg vært så sinna.

Nye tider - ny teknikk
Både Fredheim og Johnsen jubler over
teknikkens fremskritt. Nye redskap og
nye metoder har gjort det lettere å dri-
ve anlegg, i hvert fall rent fysisk. Men
de ser ikke bort fra at noe er gått tapt
underveis.

-Utviklingen ser jeg ingen grunn til
å stoppe, i det alt vesentlige går det
fremover, sier Johnsen. -Men vi skal
heller ikke underslå at det på enkelte
felter var lettere å jobbe før. Ta for
eksempel lønnsforhandlingene. Folke-
ne mine her på Røssåga hadde akkord.
Akkordforhandlingene ble holdt under
åpen himmel ved et eller annet maste-
punkt, og så sto vi der på hver sin tue,
da, og holdt på vårt. Det var ofte harde
forhandlinger, men som regel kom vi
frem til løsninger som alle kunne være
fornøyd med. Og vi ble enige der og da.

Vi tror Johnsens faste grep på tinge-
ne og hans utpregede rettferdighets-

sans har kommet godt med under dis-
se forhandlingene. Fasthet og rettfer-
dighet er også egenskaper som preger
Odd Fredheim, og i likehet med John-
sen var han en leder som hadde høy
status blant arbeidstakerne.

Den Herren gir et embete,
bør han også gi anleggspraksis
Ved Rana kraftverk er det anleggsar-
beider i gang, en ny 420 kV-ledning
reiser seg mellom Rana og Svartisen.
Her er de årvåkne disse drevne an-
leggsbefarerne, men finner ikke stort å
sette fingeren på.

Johnsen er bekymret for at anleggs-
aktiviteten på det nærmeste har stop-
pet opp i Statkraft. -Når man tenker
på hvor viktig det er at vi oppretthol-
der vår kompetanse, er det bekym-
ringsfullt at det snart vil være umulig
å se tingene utført i praksis. Det er
ikke nødvendigvis slik at den Herren
gir et embete, gir han også forstand.
Riktignok er det sannsynligvis slik at
lederegenskaper er noe man har eller
ikke har, men noe trenger man jo å til-
egne seg etterhvert, da. Og jeg vil fak-
tisk gå så langt som si at praksis fra
anlegg bør være obligatorisk for en
leder i Statkraft. Det er bare ved an-
legg at du får virksomheten vår helt
inn på livet. Her ser du faget utført i
praksis, og menneskene slik de er. Av
kjøtt og blod, på godt og ondt.

Et ja var et ja, og et nei var et nei
Fredheim er også opptatt av ledelse.

-Under Røssåga-utbyggingen var det
slik at vi sto overfor store og vanskeli-
ge oppgaver som skulle løses, og en-
hver måtte stå for de avgjørelsene som
han tok. Beslutningsprosessen var kort
og grei, det ble gitt konsise svar. I dag
er situasjonen en helt annen. Ingen si-
er ja eller nei, veien til beslutningene er
blitt lengre og lengre. Prosedyren, eller
skal vi si saksbehandlingen, er med
andre ord blitt viktigere enn be-
slutningen, mener Fredheim.

-Prosedyren på drift var i utgangs-
punktet lang, og jo lengre den blir.
dess mer innsnevret blir ledermyndig-
heten. Dette får konsekvenser både for
teknisk drift og miljø, og det er å håpe
at man ikke helt glemmer at ansvaret
fremdeles ligger hos ledelsen.

En gullalder er over
Som pensjonister er Johnsen og Fred-
heim tilbakeholdne med å kommente-
re den pågående omorganisering av
Statkraft. Men gullalderen er nok
over, mener de, og de er glad for at de
fikk med seg den. Og Røssåga - det
var gyldne år. Til tross for ulykker
som tok liv, er det de gode minnene
som dominerer. Og både for Fred-
heim, Johnsen og alle de andre som
har Røssåga i sine hjerter, blir det
snart anledning til å friske opp disse.
I forbindelse med Korgen-dagene nes-
te sommer planlegger nemlig Rana-
verkene et svingende veterantreff. Så
får tiden vise om det ennå er li v i
gamle slusker.

K yr e -
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De som kjenner Rolf
H. lolmsen har van-
skelig for å tro at
han an bli sint. q,
Men prøv å kalle en I f'
slik trommel for
snelle, så skal du
se. Grunneieren på
Hosså a som gjorde
det, fi k klar
beskjed.
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Lavt sykefra vær i Statkraf t bør ikke bli en sovepute:

Ø k t tr i vs e l
g i r h ar d
val uta
Ved Morten Golimo

ykefravær er noe man ikke
kan komme unna. Noen

arbeidsgivere tror syk efra-
værstallet kan komme ned i
null, ja enkelte håper kanskje
sågar på minustall. Men vi må
se i øynene at folk bli r syke.
Spørsmålet er hvordan vi kan
få tallet til å bli så lav t som
mulig, og om det er noe ved
selve arbeidsplassen som
fører til fravær.

midten av oktober arran gerte Stat-
kraft en temadag for sine linjelede-

re. Tema: Helse og miljø. En av dem
som var invitert til å hold e foredrag
for den ivrig lyttende forsa mling, var
«eks-Statkrafteren» Kjell Otto Bjørnå.

Ifølge Kjell
Otto Bjørnå

fra Arbeids-
og admin is-
trasjonsde-
artemen tet

GI‘ Statkraft
lite å skam-
me seg over
når det gjel-
der sykefra-

vær. Siste
kvartal lå tal-

let på 4, 4
prosent. Tal-

let for sam-
funnet gene-
felt ligger på.,

7,2.

Nå sitter han i arbeidsgiveravdelingen
i Arbeids- og administrasjonsdepar-
tementet og har store mengder kunn-
skap om hvorda n det ligger an på
sykefraværsfronten i riket.

Arbeidsmiljø er et lederansvar. En
del ledere er av den oppfatning at
arbeidsmiljøutvik ling står i motset-
ning til effektivi tetskrav. Men det er
ikke tilfelle. Det er tvert imot to sider
av samme sak. En leder må ha kunn-
skap om hvilke faktorer som fører til
fravær, både kor ttids- og langtidsfra-
vær, for at han eller hun skal vite

hvor det bør sett es inn tiltak. Og da er
det ikke mulig å komme unna triv-
selsfaktoren, sa Bjørnå i sitt foredrag.

I følge Bjørnå har Statkraft i og for
seg ikke noe å skamme seg over når
det gjelder sykef ravær. Siste kvartal lå
tallet på 4, 4pro sent. Til sammenlig-
ning ligger tallet for samfunnet gene-
relt på 7,2 prosen t og for statsbedrifter
samlet på 5,3 pros ent.

Ingen sovepute
-Men dette må ikke bli noen sovepu-
te, sier kontorle der i personalavde-
lingen, Thor Iohansen. Iohansen ledet
møtet i Folkets Hus i Oslo, og han
deltar sentralt i det arbeidet som nå
gjøres i Statkraft for å få ned sykefra-
været.

-Det er ingen regel som sier at 4, 4
prosent er lavt eller at det ikke skulle
være mulig å få tallet enda lavere. Det
er heller ingen ting som tilsier at syke-

\



fraværet vil fortsette å holde seg lavt
om vi ikke hele tiden er bevisst hvilke
forhold som fører til fravær. Her er det
ikke nok med skippertak. Vi må for-
svare skansen ved å ha en kontinuerlig
oppfølging, sier Johansen.

Allerede for et års tid siden, før
NHO og LO inngikk samarbeidsavta-
len om kamp mot sykefravær, startet
Statkraft, blant annet etter initiativ
fra Hovedarbeidsmiljøutvalget, en til-
svarende kampanje. Statkraft hadde
ingen samlet oversikt over hvordan
tilstanden var. Det fantes ikke noe
sammenlignbart materiale. Ulike
avdelinger hadde ulike systemer for
registrering av sykefravær.  .

-Lavts ke a-
vær ma ik e bli
noen sovepute.
sier Thor johnn-
sen ved Perso-
nalavdelin en.
-Vi må ho de
skansen ved å
ha en kontinuer-
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-Dette måtte vi gjøre noe med.
Anlegg har riktig nok hatt et velfun-
gerende system i lang tid, men vi vil-
le legge opp til et system som var i
tråd med den normen staten har for
sine bedrifter. Den bygger på standar-
den, men forutsetter å gi en fullstendig
oversikt over fraværet i hele staten,
ikke bare et representativt utvalg, slik
NHO gjør. Derfor måtte også anleggs-
avdelingens utmerkede registrerings-
system legges om, sier Johansen.

Bevisst eget ansvar
Et av de første tiltakene som ble
gjort, var å innskjerpe praktiseringen
av egenmeldinger. Poenget var å
appellere til de ansatte om å bli mer
bevisst sitt eget ansvar, både på
leder- og arbeidstakersiden. Og resul-
tatet kom nærmest umiddelbart. Fra
første til andre kvartal i år dumpet
sykefraværet ned fra 5,6 prosent til
4,5 prosent.

-Kampanjen kan ikke ta æren for
hele denne nedgangen. Vi vet at
sykefraværet normalt er høyere i ”in-
fluensakvartalet" enn ellers i året.
Først til neste år kan vi se den reelle
effekt.

-Under temadagen ble det snakket
mye om ledernes ansvar. Hvilke
kommentarer har du til det?

-Det er åpenbart at sykefravær har
sammenheng med arbeidsmiljø, og
arbeidsmiljø er absolutt et lederan-
svar. Det betyr ikke at lederne skal
løpe rundt og være sjelesørgere.
Imidlertid sitter de med nøkkelen til
det å kunne gjøre noe med forhold
som kan skape fravær. Ansvaret lig-
ger i å bruke nøklene.

For at våre ledere skal kunne bru-
ke sine nøkler på riktig måte, er det
viktig at de blir tilført informasjon og
kunnskap om hvor tiltakene bør set-
tes inn. Der kommer bedriftshelsetje-
nesten, verneombud og arbeidsmiljø-
utvalg inn i bildet. I mange bedrifter

oppfattes disse instanser nærmest
som ledelsens motstandere. Slik tren-
ger det ikke å være. I Statkraft blir
lederne stadig mer bevisst på sitt
ansvar for arbeidsmiljøet.

Menneske og økonomi
-Sykefraværet i Statkraft var ikke spe-
sielt høyt. Hvorfor da legge så mye
arbeid i å få det lavere?

-Det er to grunner til det. En men-
neskelig og en økonomisk. om det i
det hele tatt går an å skille de to fra
hverandre. Den menneskelige siden
går ut på at et godt arbeidsmiljø og
gode arbeidsforhold fører til at folk
trives og har det greit på jobben. Den
økonomiske siden er like åpenbar:
Sykefravær er dyrt for bedriften. Skal
vi være konkurransedyktige i fremti-
den, er vi nødt til å tenke på alle fak-
torer som kan være med å begrense
kostnadene. Satser vi på trivsel, vil vi
også tjene mer penger.

-Hva gjøres for å holde det lave
sykefraværet nede?

-Det er fire stikkord: Systematikk,
planlegging, kontroll og oppfølging.

-Uffda! Skal du ikke også legge til
«disiplin und ordnung>>?

-Det dreier seg ikke om personkon-
troll, men kontroll av systemet. Vi
skal ikke løpe rundt og løfte dyner,
men kontrollere registreringen av sy-
kefraværet. Gjør vi det systematisk,
vil bevisstheten automatisk øke. En
annen viktig ting er at ledelsen og
arbeidsmiljøutvalgene må samarbei-
de. Vi må også stille krav til åpenhet.
De ansatte må bli flinkere til å melde
fra om hva som skaper mistrivsel, og
om ting som innebærer for store fysis-
ke eller psykiske belastninger. Og her
spiller verneombudene og bedriftshel-
setjenesten en viktig rolle. De må få
«meldingene» for at de skal kunne
fore lederne med informasjon. På den
måten har alle sin del av ansvaret, og
sirkelen er sluttet, sier Thor Johansen.



Enighet blant kvinner på utviklingskurs

tatl<raft.' F

I l l
L



l ll l l l l ll l l l
WP ! ’ .
Ved
Ingebj ørg Grønseth

Statkr afts personalpolitiske
retnin gslinjer og i hand-

lingspla nen for kvinnerettede
tiltak, slås det fast at bedrif-
ten ska l gjøres attraktiv for
kvinneli g arbeidskraft.

Kurse t «Kvinner i utvikling»
er et ti ltak som skal bidra til
dette, og målgruppen er alle
kvinneli ge ansatte i Statkraft.
Hittil er det holdt tre kurs,

det sis te hosten og våren
1990/1 991. I alt har 52 kvin-
ner del tatt, og tilbakemel-
dinger fra deltakerne har
vært positive. Flertallet
mener de har hatt godt utbyt -
te av tiltaket. Brit Opjordsmo-
en fra Norsk Ledelse A.S har
ledet kursene.

Kurset er todelt. Den første delen
omh andler blant annet bevis st-

gjøring, budskap som påvirker oss,
kartleggi ng av egne ressurser, krea ti-
vitet og kreativ problemløsning. På
det sist e kurset ble det også tatt opp
ledelse i en omstillingsperiode.

I den andre delen av kurset ble det
lagt vekt på fremføringsteknikk og
gruppep rosesser - hva som fremm er
og hva som hemmer at resultater nås.

I peri oden mellom de to samlinge ne
arbeidet deltakerne i grupper med
prosjekt oppgaver knyttet til Statkraft og
den oms tillingsprosessen vi er inne i.

Når man leser prosjektoppgave ne,
er det tydelig at deltakerne har løst
disse på en seriøs og initiativrik måte.

Vi skal her gjengi noen av de konklu-
sjonene som fremkomm er i oppgavene.

Bedriftskulturen ikk e god nok
To av gruppene har vurdert bedrifts-
kulturen slik den fung erer i Statkraft i
dag. Begge gruppene har gjennomført
en spørreundersøkels e blant de ansat-
te ved hovedadminis trasjonen. Kon-
klusjonen er at Statkr afts bedriftskul-
tur er langt fra tilfre dsstillende. De
ansatte mangler de vis joner, klare mål
og strategier som ska l til for å skape
en felles identitetsføl else og et indre
samhold i bedriften. Mye av den bestå-
ende bedriftskultriren bør endres for at
Statkraft skal kunne fungere i sin nye
form.

Samarbeidet må bedres
A endre bedriftskultur en kan ta flere år,
og resultatet avhenge r av ledelsens og
de ansattes innsats til handling og
påvirkning. Deretter konkluderes det
med at samarbeidet mellom divisjone-
ne må bli bedre.

Virkemidler i denn e prosessen kan
være opplæring og en annen form for
lederutvelgelse. Mot 1992 har vi be-
hov for aktive ledere som er gode til å
samarbeide. Et av midlene som fore-
slås er at det ansettes flere kvinner,

både ledere og teknik ere. Spørsmålet
er om vi da klarer å myke opp det tek-
niske preget. Og vil resultatet føre til
et bedre miljø og større trivsel for
alle? Dette mener i hvertfall kvinner
på utviklingskurs i Statkraft

At hovedkontoret er spredt på flere
steder i Oslo-regionen , er nok en med-
virkende årsak til at samarbeidet svik-
ter. Mot 1992 er det derfor et sterkt
behov for å få samle t hovedkontoret
under ett tak, mener gruppen.

Videre menes det at lønnsomhets-
kravene Vil øke etter 1992. Vi må bli
flinkere til å følge bud sjettene og være
opptatt av både kostn ads- og inntekts-
siden. Ved en omorga nisering må det
derfor settes mye inn på å endre de
ansattes målforståelse i tråd med de
nye målsettingene.

Kvinnelige ledere etterlyses
Når det gjelder spørsm ålet om kvinne-
lige ledere, har en av gruppene sett
spesifikt på dette. Flere kvinnelige
ledere i Statkraft vi l ha en positiv
virkning på bedriften , er konklusjo-
nen også her.

I det omorganise rte Statkraft vil
kravene til lederne bl i enda større enn
de er i dag, og det er derfor viktig med
en strukturert lederu tdanning. Grup-
pens syn på hva en god leder er, er
blant annet at han eller hun bør ha
evnen til å ta avgjøre lser, «skjære igjen-
nom>>, motivere sine medarbeidere og
delegere ansvar og arbeidsoppgaver.

Det er fremtiden det gjelder
Vi bør konsentrere oss om fremtid en
— det er der vi skal være, konklud e-
rer den fjerde gruppen i utvikling s-
kurset for kvinner. Denne grupp en
har sett nærmere på arbeidsmiljøe t i
Statkraf t, og mener at økt motivasjo n i
arbeidet og større trivsel i bedriften er
ønskelig . Tiltak som kontinuer lig
informas jon, positive ledere, bedre
samhold mellom de ansatte og en
positiv holdning til forandringer, er
noe av det de foreslår. Flere muligh e-
ter til å påvirke sin egen arbeidssit ua-
sjon står også på forslaglisten.

Plagsom usikkerhet
En av deltakerne kom fra Aura-verk e-
ne og kunne derfor ikke så lett delt a i
gruppea rbeidet. I stedet leverte hun
egen oppgave. Hun representerer en
stor gru ppe kvinnelige arbeidstaker e i
Statkraf t, og har sett nærmere på
hvordan det er å være driftsarbeid er.
De flest e av de kolleger hun har int er-
vjuet, var fornøyd med overhodet å ha
en jobb, men vurderte som negativt at
de var usikre på å få beholde denne
jobben etter omorganiseringen.

Hun uttrykker ønske om større
utvikling smuligheter for denne grup-
pen. Hun kunne tenke seg ansette lse
som fagarbeider i fast stilling, men
etterlyse r klarere signaler fra ledels en
om hvo rvidt de har bruk for disse
arbeidst akerne i fremtiden.

Slik gjør vi Statkraft enda bedre
Tilbakem eldingene fra deltakerne har
vært positive. Flertallet mener de har
hatt god t utbytte av kurset, og at de har
lært mye om bedriften gjennom arbei-
det med prosjektoppgavene. De har et
helt klart syn på hva som må til fo r å
gjøre Statkraft til et enda bedre arbeids-
sted - særlig med tanke på utfordrin ge-
ne i frem tiden.

Deltak erne har pekt på behov for en
endret bedriftskultur, for større lønn-
somhet og klare mål. Og ikke minst har
de unde rstreket at bedriften bør endre
seg med hensyn til å være en ensidig
teknisk, mannsdominert bedrift. Forsla-
get deres er - naturlig nok - flere kv in-
ner til topps!

Deltakerne på dette kurset har vært (i alfa-
betisk rekkefølge ): Kirsten Faugstad (PE U),
Gudrun Grimdalen (DDØ), Elisabeth Haug

(PKS), Heidi Hjerstedt (PBF), Lisbeth Hof-
landsdal (OAF), Vibecke Hverven (PB V),
Cecilie Lund (PBG), Sissel Myrvang (ØDB),

Inger). Nereng (DP), Brit Grønnevold
Ovland (PBF}, Anita Pedersen (ØØH), Unni

Rønning (DAu) Nina Sigbjørnsen (PK), Turid
Sogge (DDV), Anne Karin Svartsund (PG) og

Elsa Wannem (P).
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Ved å benytte norsk vannkraft
kann man unn å forurensnin en

fra et nytt varme aftverk  i  Ne er-
land. I Norge kan vi kjøpe ekt

tilbake i a Nederland når vi ar-
tørrar her hjemme. Foto: Sep.

.å

At vi klarte å
nomføre

díen  i av
noen som-

at
vi de nød-

til-
vi nå

opp miljøet,
er lite sanns n-

at vi vil are
'f ifremtiden,

’ mener prosjektle-
der ]an Kure.

l\ly «handels-
forblndelse» mellom

Sørlandet og Nederland:

/

ellom Nederland og Sør-
landet har det gjennom

århundrer vært stor handels-
messig aktivitet. I den senere
tid har Statkraft fulgt opp
denne tradisjonen. Vi for-
handler i disse dager med
N. V. Samenwerkende electri-
citeits-produktiebedrijven
(Sep) i Nederland om kjøp og
salg av effekt. Målet er å spa-
re Nederland for forurens-
ningen fra nok et varmekraft-
verk, og å sikre Norge tilgang
på kraftreserver når det er
tørrår her hjemme.

ett før sommeren i år ble det dan-
et en prosjektgruppe bestående

av deltakere fra det nederlandske
N. V. Samenwerkende electriciteits-
produktiebedrijven (Sep) og Statkraft.
Denne gruppen skulle se nærmere på
hva det ville koste av tid og penger å
få fram en kraftoverføring mellom

~ Norge og Nederland.
Kapasiteten for en slik overføring

skal være 500 megawatt. Skal man få
til dette, er det nødvendig å legge en
likestrømskabel mellom Norge og
Nederland. En slik kabelforbindelse
til Nederland vil kunne spare neder-
lenderne for å bygge nok et gasskraft-
verk før århundreskiftet.

l l l l W
I l l l I l l l

Ved Jan Kure

Muli hetsstudie på
kabe forbindelse
Ved å benytte norsk vannkraft kan
man unngå forurensningen fra et nytt
varmekraftverk i Nederland. I tillegg
kan Norge kjøpe effekt tilbake fra Ne-
derland når vi har problemer med
tørrår her hjemme. Eller vi kan kjøpe
billig kraft om natten når belastningen
er lav i Nederland.

Statkraft og Sep har siden i sommer
utført en mulighetsstudie (feasibility
study] på en kabelforbindelse mellom
de to landene. Avstanden mellom
Sørlandet og Nederland er over 500
kilometer. På grunn av den store
avstanden må det benyttes likestrøms-
kabel mellom de to land.

Miljøkrav i begge land
For å få en kortest mulig kabel, er
lokalisering i Lista-området blitt vur-
dert. Statkraft har i dag to 300 kV-led-
ninger mellom Feda og Lista. Dette er
et punkt i nettet som har en meget
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høy driftssikkerhet, og er et meget
godt egnet sted å legge omformersta-
sjonen i Norge.

I Nederland er det tenkt at kabelen
skal ende i Eemshaven lengst nord i
landet. Eemshaven ligger ved utløpet
av elven Ems på grensen mellom
Nederland og Tyskland. Området er
meget sensitivt miljømessig sett. På
den andre siden av grensen mot Tysk-
land ligger det området der Statoil
planlegger sitt nye gassrør Europipe
mellom Nordsjøen og Emden. Statoil
har møtt store protester fra miljøorga-
nisasjoner i denne forbindelseVi reg-
ner med at man også ved legging av
en eventuell kabel må ta hensyn til en
del miljøkrav i tilknytning til ilandfø-
ringsstedene. Det burde imidlertid
ikke være noe problem å tilfredsstille
de miljømessige krav som måtte kom-
me.

En likestrømsoverføring består av
en omformerstasjon i begge ender, en
kabel og en elektrodestasjon i hver
ende av kabelen. Elektrodestasjonene
trenger vi for returstrømmens del.
Strømmen føres i en lukket krets hvor
sjøen er en del av denne kretsen og
fungerer som returleder. Elektrodean-
leggene sørger for at strømmen blir
ført ut i sjøen, og at den «fanges opp
igjen» på den andre siden. Vår studie

14 FOSSEKALLEN NR. 8/91

viser at plasseringen av elektrodene
kan by på visse problemer både på
norsk og nederlandsk side av overfø-
ringen.

Den landbaserte delen av en slik
overføring utgjør rent teknisk ingen
store utfordringer. Det meste er kjent
fra før. Det er selve sjøkabelen man
må bryne seg på i dette prosjektet.

Fire lands lover
Dersom vi legger en kabel sørover, vil
den måtte legges over både dansk og
tysk sektor i tillegg til norsk og neder-
landsk territorium. Vi får med andre
ord fire lands lover å forholde oss til,
noe som gjør at det må legges et
omfattende arbeid i de søknader som
går forut for eventuelle tillatelser.

Tidsmessig regner vi med at det
kan ta opp til tre år å innhente tillatel-
se fra de repektive myndigheter, og
byggetiden vil være av tilsvarende
omfang.

«Trafikkproblemer»
Kabelen vil som nevnt bli over 500
kilometer lang, og på en strekning av
cirka 400 kilometer vil den ligge på
dyp som er mindre enn 100 meter.
For å beskytte kabelen vil det derfor
bli nødvendig å grave ned kabelen det
meste av vegen. Store deler av den

I Nederland er det
tenkt at kabelen skal
ende i Eemshaven.
Området er meget
sensitivt miljømessig
sett. På den andre

. siden av rensen
i mot Tyskland ligger

det området der Sta-
toil planlegger
ilandføring av sin
Euro ipe mellom
Nor sjøen og
Emden. Statoil har
møtt sterke protester
fra miljøorganisasjo-
ner i den forbindel-
se. Vi regner med at
man også ved leg-
ging av en eventuell

abel, må ta hensyn
til en rekke miljø-
krav.

grunne traséen er gjenstand for ut-
strakt fiskevirksomhet med bruk av
blant annet bunntrål. Erfaringer med
Skagerrak-kabelen har vist at slik
virksomhet kan ha katastrofal virk-
ning.

I tillegg vil det være nødvendig å
krysse flere gassrør og telekommuni-
kasjonskabler. Kryssingen av disse
kan gjøres ved at man beskytter rør og
kabler med et teppe av puter. Som sis-
te mann ut er det vi som må ta hensyn
til de andre operatørene i området, og
det er dessverre også vi som må betale
regningen for de hensyn som må tas.

Kabelstudien det her er snakk om,
som kan få stor betydning for Norges
forhold til Europa, ble utført i løpet av
noen få hektiske sommeruker. Det ble
stilt krav om at studien skulle utføres
meget raskt. Heldigvis kunne Statkraft
stille den nødvendige ekspertise til
disposisjon. Noe av vår styrke ligger i
at vi har de fagfolk i alle kategorier
som skal til for løse slike oppgaver.
Framtiden vil vise om vi fortsatt skal
kunne det. Splitter vi opp de miljøer
vi har til rådighet i dag, er det meget
lite sannsynlig.

Videre forhandlinger mellom Sep
og Statkraft vil avgjøre om mulighets-
studien blir fulgt opp med detaljpro-
sjektering.



O: kontorstø ttesystemet for 90-érene!

E n tekn o l og i s k
fo r fo rel s e?

'(90 -Stat-
krafts kon-

torstøttesy-

stem ble lan-
sert med brask
og bram for vel
ett år siden.
Prosjektet har
med dårlig i ~ s
skjult beskje- “ “ `
denhet mar-
kedsført K90
som kontor-
støttesystemet
for 90-årene.
Systemet er nå
innført ved
hovedkonto-
ret. Frivillig
sier K90-pro-
sjektet, frivillig
tvang sier de
som føler at de i
ikke har hatt
noe særlig
valg. Fossekal-
len har tatt en
prat med noen
av dem som g
har jobbet med 51.
prosjektet sen-
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River K90 ned Stat-
krafts Berlinmurer

mellom organisa-
sjonsenhetene? Kan
n teknologi brukes

til a endre holdninger
og organisasjon? Er

K90 mer bedrifiskul-
tur enn teknolo i? Er

K90 en tekno ogisk
forførelse? Illustra-

sjon: Sveii Nyhus.



va er det som er så fortreffelig
med K90?

-Ved hjelp av skjermen din kan du
kommunisere på tvers av alle tilvante
grenser i Statkraft. Det spiller ingen
rolle hvilken bygning du sitter i eller
hvilken avdeling du hører til.

Arbeidsoperasjo-
nene dine kan

forenkles radi-
Ved rett bruk av
K90 kan du få
svar på
minutter der det
før tok timer og
dager.

kalt.Ved rett bruk
av K90 kan du få
svar på minutter
der det før tok ti-
mer og dager.

-Bedriften hadde
problemer med
mange ulike sys-

temer, dårlig organisert arkivtjeneste,
mye dobbeltarbeid og ventetid ved
for eksempel skrivetjeneste. Gjenbruk
av dokumentasjon var vanskelig, og
det var store problemer knyttet til at
dokumenter ble borte eller arkivert
feil.

Hvordan visste dere hva dere skulle
gripe fatt i? -

K90 hadde et forprosjekt der vi regis-
trerte rutiner for sekretærer, saksbe-
handlere og arkivpersonale. Vi doku-
menterte svakheter i rutiner, mye
dobbeltarbeid og forskjellige flaske-
halser som hindret en rask saksbe-
handling. Registreringene fra forpro-
sjektet ble brukt til å lage en kravspe-
sifikasjon for hva K90 skulle omfatte.
Det har vært svært viktig å ha en høy
grad av åpenhet i systemet slik at for
eksempel saksbehandlerne får tilgang
til å søke i arkivet direkte fra sin egen
arbeidsplass.

Og nå har dere fått med alt og gjort
alle til lags?

-Nei. I første fase av prosjektet har
det vært viktig å satse på varige hel-
hetsløsninger. Det finnes mange fan-
cy systemer som hver for seg kan vir-
ke attraktive. Men ofte har disse sys-
temene også svakheter. I K90 har vi
konsekvent satset på helhetsløsning-
er. Fancy faciliteter bygger vi heller
ut etter hvert.

Har folk villet lære seg systemet?

-Definitivt ja. Ved hovedkontoret har
vi nå lært opp over 300 personer. Vi
har fått henvendelse fra flere drifts-
områder som også er interessert. De
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første som er logget på systemet, er
Østlansverkene. På Svartisen har vi
foreløpig opprettet 10 brukere med
tilgang til elektronisk post.

K90-prosjektet skryter av at dette har
skjedd frivillig mens andre heller
snakker om frivil lig tvang?

Kursene har hele tiden vært frivillig
fra K90 sin side. Og vi har hatt meget
god respons. Men i enkelte tilfeller
har kontorledere bestemt at medarbei-
derene skal gå på dette kurset fordi de
ser K90 som et hjelpemiddel til å
effektivisere sitt eget kontor.

Og de som er blitt tvunget til å delta,
er det altså ikke synd på?

-I vår bedrift har vi hatt en kultur der
mange har fått det akkurat som de vil-
le. Kanskje har vi også en kultur der
folk gjør som de vil til tross for all
verdens beslutninger som lederene
gjør. Statkraft har satset store ressur-
ser på å få til et framtidsrettet kontor-
støttesystem. Det har bedriften nå fått.
Det ville være synd om enkelte skulle
kunne sabotere fellesskapet bare ved å
melde seg ut og prioritere lokale in-
teresser.

-Hva er det som skiller K90 fra andre
prosjekt?

-Vi har prøvd å sette brukerne og
deres behov i høysetet. Vi har satset
på helhetsløsninger. Vi har også vært
nøye med å informere om systemet.
Hjelp og oppfølging er to viktige stik-
kord her. Prosjektledelsen har hatt
ryggrad, våget å gjøre ting og stå for
det. Dette er ofte mangelvare i Stat-
kraft. Slike ting smitter, og hele pro-
sjektet har vært preget av et fantastisk
stå-på-humør. Vi har dessuten utvik-
let et meget godt samarbeid med data-
avdelingen i M29.

_ For å fullt ut

utnytte de
Det ville være gevinstmulighe-
s nd om enkelte
s ulle kunne sa-
botere fellesska-
pet bare ved å
melde seg ut o
prioritere loka e

ter som finnes, er
det viktig at alle
tar i bruk syste-
met. Her ligger
det en utfordring,
spesielt i forhold

interesser. til lederne. Syste-
i met gir den

enkelte Organise-

sjonsenhet og bruker muligheter for
effektivisering og kvalitetsforbedring
av arbeidsrutiner innenfor sitt virk-
somhetsområde. Dette innebærer
blant annet omlegging av en del eta-
blerte og tilvante rutiner og prosedy-
rer. Man har nå sjansen til forandring

og nytenking på det kontoradminis-
trative området.
Hvor lenge vil dette systemet vare før
det blir avløst av et nytt?

Prosjektledel-
sen har hatt
1°'yg%radt,_ vaget
a j re ing og
stå for det.
Dette er ofte

-Hovedkontoret er
så godt som fullt
integrert. Nå må vi
vise at også uteom-
rådene kan gjøre
det samme.Vi
håper at vi snart

mangelvarei kan konstatere at
Statkraft. alle er tilknyttet og
T: at vi dermed får
—°u11 utnytting av
systemet. Men den teknologiske

7
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-Vi vurderer nå områdene optisk lag-
ring (scanning av inngående doku-
menter] og vi forbereder å knytte K90
til Windows, noe som vil øke bruker-
vennligheten betraktelig. Under Win-
dows ligger blant annet tekstbehand-
lingssystemet Word samt Excel regne-
ark. Oppfølgingsarbeidet overfor bru-
kerene er stadig like høyt prioritert.

Hva er den viktigste effekten av K90
for bedriften?

Systemet gir åpenbare rasjonalise-
ringsgevinster og fierner trange flaske-
halser i dokumentbehandlingen. Men
innføring av ny teknologi og nye
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arbeidsrutiner påvirker også folks
holdninger. Systemet åpner for
arbeidsfellesskap og åpen kommuni-
kasjon på tvers av organisasjonsgren-
sene. Den følelse av samhold og fel-
llesskap dette gir,
iiikan i disse tider

vise seg å bli den
viktigste effekten av

Man har nå
sjansen til
forandring og K90.
nytenking på
det kontor-
administrative
området.
. . . ii
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De drivende l<rre er bak K90: {foran fra
venstre) Britt Haa , Atle Faye, Sissel Myr-
vang og Annette Molden. Bak: Geir Dyrlie

og Bjørn Skrattegård.

I
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Dette er K90
K90 er Statkrafts felles kontorstøtte-
system. Systemet består av ulike de-
ler.

Fellesarkivet: er et arbeidsarkiv der du
er knyttet opp mot din avdeling, pro-
sjekt eller på tvers av avdelinger (pro-
sessarkiv). Du kan følge med i doku-
mentproduksjonen til alle brukerne av
det aktuelle arkivet (for eksempel alle
kollegaene i avdelingen).

Elektroniske blanketter: Til hjelp i
dokumentproduksjonen finnes elek-
troniske blanketter for brev, møter
(referat og innkalling), forespørsel,
anbudsinnbydelse, anbudsprotokoll,
bestilling, faktura, kreditnota samt
universalblankett.

Elektronisk post: er en annen måte å
bruke din interne postkasse på. Ved
hjelp av skjermen kan du kommuni-
sere med alle andre K90-brukere i
bedriften. Posten blir levert i samme
sekund som du sender, og du kan

unngå intern bruk av telefax.

Rune jacobsen, Tokke-
verkene: For å lette

en del arbeidsru-
tiner har vi be-

for god kom-
munikasjon

mot Drifts-
divisonen.

Vi ruker
elektronisk

post til å
sende be-

skjeder,
samt til

utveksling
av doku-

s; menter.

Randi Øksnes, Vi
bruker elektronisk post vi

for

å
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Sakarkivet: omfatter både journaler og
rapporter. Iournalen inneholder inn-
gående post, utgående post og notat
som blir gjort arkivverdige. Alle har
tilgang til å søke i journalen og du kan
ta utskrift eller elektronisk gjenbruke
dokumenter som er lagret.

Tegningsarkivet: består også av jour-
naler og rapporter. Journalen innehol-
der ett sentralt tegningsregister og ett
register over anleggstegninger.

Tidsplanlegging: er K90 sin avtaleka-
lender. Her kan du kalle deltakere inn
til møter og reservere avtaler i en egen
kalender.

Andre kontorstøttefunksjoner: i K90
er kalkulator, register, klokke og ter-
minal- eller konferansetelefon. I kon-
feransedelen kan du holde møte med
innlegg og diskusjon uten å samle alle
geografisk eller du kan bruke den som
oppslagstavle for viktige beskjeder.

Dette trenger du
* PC med VT220-emulator eller VT-

terminal, serie 200 eller høyere
* LK250-tastatur

* laserprinter type LNO3+ eller LN06
* TCP/IP-forbindelse med VAX-mas-

kinene i M29 (gjelder H28)
* datapak (X.25) til VAX-maskinene i

M29 via terminal/PC på PAD-linje
(gjelder uteområdene)

Er du interessert i å ha kontorstøtte-
systemet K90 på din arbeidsplass?
Systemet forvaltes av Organisasjons-
staben, kontoret for administrative
fellestjenester (OAF). Har du spørs-
mål kontakt:

Annette Molden (systemansvarlig) på
telefon 02-95 99 13 eller
Atle Faye (arkivutvikler) på telefon
02- 95 99 16.

i

f me Karin
Svartsund,

sjonen PG:
Plandivi- l

[åg har vel-
ig mange

ivri e K90-
bru ere

a
PQ

min avdeling
og fungerer selv

som støtte
for disse.

,____/
i 2::

‘T

L

erson
et har

jeg lært mye av. Det som
erfint, er at hele avde-
linga jobber å samme

ar eidsarkiv.

]on
Bergmann-

Paulsen, Drifts-
divisjonen DPS: Ie brukte

K90 iforbindelse med E92 pro-
]e ble imponert av inte ra-

me lom tekst og arkiv. Do u-
menter som ble opprettet i fellesar-

kivet var lette å finne igjen på
runn av ode søkemuli heter.
endet ha de vært en for el om

flere brukte systemet.

“K

Odd Stiansen, Juridisk avdeling O]:
Vi har mye kontakt med andre av-
delinger og uteområder. Kommu-
nikasjonen kunne vært m e bedre
hvis alle benyttet samme ontor-
støttesystem. Så lenge vi bruker uli-
ke systemer, blir det en del dobbel-

registrering.

z



Trom s Fagprøvesenter: prøvestasjon og kurssenter
for e—verl<bransjen

S pe n n e n d e _
y n ys k ap n i n g l n o r d !

Ved Mette Kjeldsberg

I

Det er blitt atskillig enkle-
re å være fagansvarlig for

el-verks lærlingene ved
Straums mo kraftstasjon etter
at Trom s Fagprøvesenter ble
etablert . Nå vet jeg at lær-
Iingene våre har et fagprøve-
arbeid å gå til når læretida er
over. Gjennom opplærings-
ringen får jeg utplassert lær-
lingene i andre medlemsbe-
drifter for å få gitt dem den
praksis vi selv vanskelig kan
gi, og Fagprøvesenteret
arrange rer kurs i vesentlige
emner i opplæringsplanen,
uttaler stasjonsleder Harald
Sagen, ved Innset-verkene i

Bardu.

mw er_., . _.,
.e

Lån

tasjonslederen ved Straumsmo
kraftverk er selv styremedlem og

med i arbeidsutvalget i stiftelsen Troms
Fagprøvesenter som ble offisielt åpnet
i februar i år. Innset- verkene er med
som interessent, og har bidratt med 13
Moelven-brakker som i dag fungerer
som hybelbygg.

Senteret er antakelig det eneste i sitt
slag i Norge i dag etter at senteret i
Gaupne i Sogn gikk konkurs. Prøvesta-
sjonen og kurssenteret ligger i Ross-
fiordstraumen i Lenv ik kommune i
Midt-Troms. Det er 24 kilometer fra
kommunesenteret Finn snes, og en drøy
halvtimes kjøring fra Bardufoss fly-
plass. Til Tromsø tar det 45 minutter
med hurtiggående passasjerbåt, som
også kan benyttes til og fra Harstad.

Ved siden av Statkr aft er fylkets tre
e-verk: Nord-Troms Kraftlag, Troms

II

ud

i' «W

Drivkrefter bak Fagprøvesenteret i
Troms: (fra venstre) Sverre Lauritzen
(Statkraft), Harald Sagen (Statkraft ),

Steinar Nordaas, styreformann i Trom s
Fag røvesenter 0 Per Inge Karlse n,

Iibvedtiiiitsva gt i NEKFi Trom s.

Kraftforsyning og Sør-Troms Elfors y-
ning også med som interessenter. I til-
legg har Troms fylkeskommune ved
Fagopplæringsstyret, Lenvik kommu -
ne og NEKF-avd. Troms ønsket et ord
med i laget.

Prøveanlegg for gruppe A, B og H
Det var hjelpearbeidere fra Statkr aft
som først avla sine fagprøver som
såkalte paragraf 20kandidater ved sen-
teret i Rossfiord.

Allerede i fjor høst gikk 10 mann
opp til fagprøve i gruppe B, og skaf fet
seg på denne måten fagbrev som linj e-
montører. Senteret leier et 110 dekar
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stort område der kandidatene bygger
24 kV-avgreininger med ulike trafo-
arrangement.

I tillegg har senteret satt opp fire nett-
stasjoner der kabehnontørene, gruppe A
enten kobler opp SFs-anlegg eller kon-
vensjonelle anlegg.

Hittil har prøvenemnda i fylket, som
senteret har et nært samarbeid med,
vært ved senteret og bedømt 20 fagprø-
vearbeid. Daglig leder, Ian E. Iørgensen,

forteller til Fossekallen at senteret har
kapasitet til å motta prøvekandidater
fra nabofylkene også - og det har allere-
de vært kandidater både fra Nordland
og Finnmark ved senteret.

-Opplæringsrådet for elektrofag,
(ORE) sier i sin årsmelding at det er
ønskelig med fagprøvesentra for å få
større likhet i fagprøvearbeidene i el-
verksfag. Samtidig peker rådet på at
sentrene ikke bør bli flere i antall enn
behovet tilsier.

Ved et fagprøvesenter kan lærlinge-
ne avlegge sine fagprøver under de
samme forhold og til rett tid, sier Icar-
gensen, som er av den mening at sen-
teret i Midt-Troms bør kunne dekke
behovet i Nord-Norge.

Over 150 kursdeltakere
En vesentlig del av fagprøvesenterets
virksomhet består i å arrangere fag-
kurs for tilsatte i e-verkene, Statkraft

inkludert. -Vi satser på å arrangere
kurs som holder faglig god kvalitet til
lavest mulig kostnad. Derfor legger vi
opp til å benytte den solide kompe-
tansen vi allerede har i mange av
medlemsbedriftene, og vi engasjerer
ressurspersoner derfra til å holde fore-
lesninger og kurs. Det gjelder bare å
finne frem til de rette personer, og

skaffe seg gode undervisningsopplegg,
mener Jørgensen som selv er pedagog
med bred erfaring fra skoleverket.

Ytterligere besparelser ligger i den
rimelige innkvartering med full kost
som senteret kan tilby i hybelbygget.

Jørgensen legger til at senteret har
holdt flere kabelkurs med egne in-
struktører, likeså kurs i Ex-hengeled-
ningsanlegg, snøscooterkurs med ø-
velseskjøring og Vekt på vedlikehold.

Kurs i «Livreddende førstehjelp»
skal holdes i november, og en av in-
struktørene der er ansatt i Statkraft.

Men det må også leies inn eksterne
kursholdere. Ved kurs for å få sertifi-
kat for sprengning og lastebilkran,
måtte senteret leie inn offentlig god-
kjente instruktører, og til kurs i skje-
mateknikk benyttet man seg av in-
struktører fra Siemens.

-Når vi når årskiftet, vil over 150

kursdeltakere ha vært til stede ved
Troms Fagprøvesenter på kurs av uli-
ke slag, opplyser senterlederen.
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«Det er sammen vi blir bedre»
Troms Fagprøvesenter fungerer også
som sekretariat for Opplæringsringen
for el-verksfag i Troms, der i dag cirka
40 lærlinger er tilsluttet. Tre av disse
er fra Statkraft.

Gjennom ringen får lærlingene mu-
ligheter til å hospitere i andre med-
lemsbedrifter i tillegg til kontraktbe-
driften. Blant annet fikk Statkraft-lær-
lingene Håvar Tobiassen og Fredrik
Hoffmann fra Bardu linjepraksis hos
Troms Kraftforsyning på Senja i vin-
ter. Til gjengjeld må Harald Sagen ved
Straumsmo kraftstasjon regne med å
ta imot lærlinger fra andre steder i en
kortere periode.

I tillegg til å forplikte seg til å ta
imot hospitanter, har medlemsbedrif-

tene i ringen nå i høst vedtatt å gå
sammen om et felles opplæringspro-
gram for lærlingene. Man har tatt for
seg opplæringsplanen for montørlær-
lingene, og blinket ut de områdene det
er naturlig å arrangere kurs i. Kurssam-
lingene legges til Fagprøvesenteret. Jerr-
gensen har en styringsgruppe/fagutvalg
sammen med seg i dette arbeidet - fra
Statkraft er Ian Gunnar Dahl med.

-Vi har lærlinger på 12-13 forskjel-
lige steder i Troms. Derfor syntes vi
det var fornuftig å samle alle lærlinge-
ne om en eller to instruktører ved sen-
teret i stedet for at man gjør de samme
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tingene hver for seg. Vi mener vi kan
hente inn en økonomisk gevinst på
dette samtidig som det gir oss en kva-
litetssikret opplæring. Og målet er jo
ganske klart: Vi skal utdanne bedre
inontører! E-verkene stiller instruktø-
rer. og med tiden vil vi få et nokså
fasttømret undervisningsopplegg for
lazrlingene, sier Iørgensen. «Det er de
færreste som er gode alene, det er sam-
men vi blir bedre» har ringsekretferen
gjort til et motto for opplaeringsringeii
for el-verkslærlinger i Troms.

Viktig for Statkraft
Både under oppbvggingen, og nå i
den første driftsfasen, har Fagprøxfe-

v ...

x* í».

v*

senteret hatt ivrige og gode støttespil-
lere i Statkraft, opplyser Jørgensen.

Han roser anleggsleder Oddvar Ny-
gaard fra Overføringsanleggene i
Bjerkvik og driftsbestyrer Lars Fry-
dendal i Narvik for den måten de til nå
har støttet opp om arbeidet med å få
Fagprøvesenteret i Midt-Tronis i drift.

Frydendal uttaler til Fossekallen at
han mener at Statkraft bør satse på
Troms Fagprøvesenter som et prøve-
senter for Norcl-Norgtè, og Sverre Lau-
ritzen. styrrerepresentamt for de ansat-
te i Statkraft. sier at også han er glad
for at Statkraft er med som interessant
i Troms Fagprøvesenter.

-Statkraft vil ha behov for dyktige

2  t:

M

gxq åå? a:

fagfolk både nå og i fremtida. og jeg
mener at vi fortsatt bør satse på dette
senteret. Og vi bør være med å bygge
det videre ut til et kompetansesenter
for el-kraft for hele landsdelen, sier
Lauritzen.

Inne i «larrlingeringen»: Ian Larsen fra
Fagopplærinjgskontoret i Tromsø til ven-
stre og leder av Frigpratfeseriteret i Hoss-

fjord  /an E. Jørgensen til liayre. Lærlingene
(alle skal lfrgzife kontrakt nå i host) koznmer

fra fylkets tre e-verk samt Statkraft (jenta
til venstre i liildet). Hun heter lVlerit Ulrika
Øistaa' (ig går i lære ved Straumszno kra t-

verk i Bar u.
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Ny kraftledning Salten—Svartisen

For å styrke det svakeste leddet i det
norske sentralnettet har Regjeringen
lagt frem forslag om bygging av en ny
420 kV-ledning fra Salten til Svarti-
sen. Ledningen vil totalt koste rundt
420 millioner kroner, og prosjektet er
anslått å gi 600 årsverk, fordelt over
byggetiden på fire år. St.prp. 11 [1991-
199Z) Om bygging av 420 kV-ledning-
en Salten-Svartisen ble godkjent i
statsråd 18. oktober i år, og Stortinget
ga sin tilslutning den 31. oktober

Ref.: Arne Berg (PKE)

Med «blanke ark» i 1992
I forslag til statsbudsjett for 1992 leg-
ger Regjeringen frem for Stortinget de
budsjettmessige konsekvensene av å
omorganisere Statkraft. Dette innebæ-
rer at det ikke legges frem noe tradi-
sjonelt budsjettforslag for Statkraft,
men at Stortinget blir bedt om å vedta
innskuddskapital og gjennomføring
av finansieringen for de nye statsfor-
takene.

Ved avslutningen av forvaltnings-
bedriften Statkraft den 31. desember i
år vil bedriften sitte med betydelige
regnskapsposter for kortsiktig gjeld
og kortsiktige fordringer. som gjelder
for aktiviteter i 1991. Regjeringen leg-
ger opp til at staten overtar oppgjøret
av disse postene, og at de nye selska-
pene ikke trekker med seg økonomis-
ke forhold som gjelder gamle Stat-
kraft inn i 1992. Selskapene skal med
andre ord få starte med «blanke ark»
på dette området.

For det nye Statkraft SF er det fore-
slått en åpningsbalanse på 32 milliar-
der kroner. Dette beløpet er man
kommet frem til på bakgrunn av ned-
diskontert verdi av forventet fremti-
dig inntjening. Innenfor dette beløpet
blir det foreslått at selskapet utrustes
med et kontantbeholdning på 500
millioner kroner.

For det nye Statnett SF er åpnings-
balansen satt til 9,5 milliarder kroner,
hvorav kontantbeholdningen vil ut-
gjøre 100 millioner kroner. Sammen
med finansieringsopplegget og låne-
betingelsene som foreslås og forven-
tet markedsutvikling, er det beregnet
at selskapene skal kunne ivareta sin
løpende virksomhet. Man regner der-
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for ikke med å tilføre selskapene
ytterligere driftskapital.

Selskapene må etter Regjeringens
forlag videreføre sine investeringsak-
tiviteter ved låneopptak. For finansie-
ring av investeringer i 1992 og 1993
vil staten stille en låneramme på
1 500 millioner kroner til rådighet for
Statkraft og 950 millioner kroner for
Statnett. Lånene er kortsiktige, og må
refinansieres innen utløpet av 1994.

Disse lånerammene mener Regje-
ringen er tilstrekkelige til å sikre vide-
reføring av igangværende prosjekter.
Dessuten er det tatt høyde for oppstart
av arbeidene ved Svartisen II for Stat-
kraft og ny Danmarks-kabel for Stat-
nett. På lengre sikt må investeringer i
begge selskaper dekkes ved selvfinan-
siering eller opptak av lån på det pri-
vate lånemarked. Da vil det være sty-
rene i de respektive selskaper som
avgjør om og når nye investeringspro-
sjekter, herunder Svartisen II, skal set-
tes i gang. Fra nyttår av vil det i første
hånd være selskapenes økonomi og
likviditet som teller.

Ref.: Dankert Freilem [SI]

Tere Lysford
fikí toggle-
rakter a han

_ nylig avla
.fr- Handelshøy-

j.. skolen BIs
_» 'i "I Master of

.f- Energy. Foto:
` I Svein Erik
»  I DahI/Samf0-
—r’ . to.

Flinkeste gutten í klassen
Terje Lysfjord er avdelingsdirektør i
Statkraft. Nylig fulgte han, sammen
med andre ressurspersoner innen
norsk næringsliv, Handelshøyskolen
BIS Master of Energy. Her markerte
han seg ved å bli «den flinkeste gut-
ten i klassen».

Det er første gang et utdannelses-
program innen dette fagområdet på
masternivå, er gjennomført. Lysfjord
fikk hovedkarakteren 3,85 av mulige
4,0. Dessuten slo han til med toppka-
rakter 4,0 på sin hovedoppgave.

Lysfjord fullførte studiet samtidig
som han fungerte i sin stilling som
avdelingsdirektør i Data-avdelingen.
-Ieg er godt fornøyd med opplegget,
og spesielt har det vært positivt å få et
innblikk i hvordan de store oljeselska-
pene jobber ved siden av det rent teo-
retiske, sier Lysfjord. Vi gratulerer!

Ref.: Asker og Bærum Budstikke

Alle fraværstyper går ned!
Fraværsoversiktene i Statkraft viser
en reduksjon i sykefraværet på hele
20 prosent fra første til andre kvartal i
år. Tendensen er den samme i nesten
samtlige enheter. Alle fraværstyper
går ned! I vinterhalvåret er fraværet
tradisjonelt høyere enn om somme-
ren, men antagelig er nedgangen stør-
re enn de rent klimatiske forhold
skulle tilsi.

Klarest nedgang er det i fravær ved
bruk av egenmeldíng. En vanlig indi-
kator på kvaliteten av arbeidsmiljøet
er korttidsfravær. Denne type fravær
er klart redusert ved Hovedkontoret
fra første til andre halvår i år.

Fraværsoversiktene viser at det til-
dels er store forskjeller i fraværspro-
senten i ulike deler av bedriften. For
fyldigere dekning av dette tema, se
annet sted i bladet.

Ref.: Thor Iohansen (OPA)

Mange prominente gjester
til Statkraft i høst
I uke 42 hadde Statkraft besøk av
myndighetene i Nepal. Bakgrunnen
for besøket var at vi er ønsket som
samarbeidspartnere i nye vannkraft-
prosjekter i landet. I den forbindelse
er Statkraft tblitt bedt om å vurdere
deltakelse både på kapital-, konsu-
lent- og entreprenørsektorene.

I uke 43 ledet den kinesiske visemi-
nisteren for energi en delegasjon som
kom til Norge for å sette seg inn i for-
holdene rundt norsk vannkraft, vår
kompetanse som utbygger, og de sys-
temer som ligger til grunn både for
produksjon og distribusjon av elektri-
sitet her i landet. Kineserne fulgte et
meget omfattende program med befa-
ringer flere steder i landet.

Samme uke ledet den tsjekkoslova-
kiske visestatsministeren en delega-
sjon fra sitt land på et besøk i Norge.
Deltakerne skulle møte en delegasjon
fra Nederland, en norsk patentrettig-
hetshaver for en ny type gassturbin og
Statkraft. Hensikten var å se på mulig-
hetene for et felles norsk/neder-
landsk/tsjekkisk prosjekt der produk-
sjon av gassturbiner for elektrisk kraft,
for eksempel til land i Øst-Europa,
står sentralt. Turbinen har en meget
høy virkningsgrad og spesielt rene
avgasser.

I uke 43 hadde vi dessuten besøk av
en gruppe tyske næringslivsjournalis-
ter fra de største tyske avisene. De var
invitert av Utenriksdepartementet og
Norges Ekspertråd til en ukes opp-
hold i Norge, og viste stor interesse
for norsk vannkraft og eksportmulig-
heter for kraft til Tyskland.

Ref.: Dankert Freilem (SI)
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Ingen store overraskelser
I skrivende stund foreligger et rykende ferskt stortings-
vedtak om Statkrafts omorganisering. Spenningen er
utløst, og brikkene lagt på plass. Byr så resultatet på sto-
re overraskelser? Egentlig ikke.

Selskapsform
Delingen er en realitet. Vedtaket gir en organisering i
tråd med proposisjonen, det vil si to statsforetak med de
bindinger og forretningsmessige frihetsgrader som stats-
foretaksloven gir. Statkraft SF overtar eier- og driftsan-
svaret for statens produksjonsvirksomhet og utbyggings-
virksomheten knyttet til kraftproduksjon.

Statnett SF overtar eier- og driftsansvaret for statens
del av sentralnettet, tilknyttede overføringsanlegg, ut-
byggingsvirksomheten knyttet til overføringssystemet og
utenlandsforbindelsene.

Så langt er løsningene greie, og det fortsatte arbeid
med å forberede de to foretakenes hovedaktivitet, faller
enkelt på plass. På en del områder har imidlertid
karnpgnyet vært høyt og uenigheten om løsninger stor.
Hvordan er situasjonen der?

Driftskoordinering
Her sto spenningen i taket helt til siste innlegg før
avstemningen. Ingen visste hva resultatet ville bli.

Stortingsvedtaket fastlegger at det overordnede ansvar
for sentralnettet og den praktiske driftskoordinering i
utgangspunktet hører sammen. Men avgrensede praktis-
ke oppgaver i tilknytning til driftskoordineringen, må
Statnett kunne sette bort til andre. Ved etableringen av
Statnett vil det uansett i en overgangsperiode på ett til to
år måtte bygges på dagens system. I denne sammenheng
vil Samkjøringen være en aktuell samarbeidspartner.
Det påpekes imidlertid at det alltid er et reelt alternativ
at Statnett selv står for oppgaven. Avgjørelsen om hvilke
pralktiske løsninger som skal legges til grunn tilligger
Olje- og energidepartementet, basert på forhandlinger
mellom Statnett og alle aktuelle samarbeidspartnere.

Vedtaket forutsetter at vi nå må finne ryddige sarnar-
beidsformer mellom Statnett og Samkjøringen som avta-
leparter, og at det i de to selskapene legges for dagen bety-
delig vilje til godt samarbeid. Så burde roen kunne senke
seg, og en rasjonell og kostnadseffektiv kopling mellom
nettdriften og produksjon/forbruk må kunne bli etablert.
Det bransjen nå trenger, er brobygging, ikke mer strid. Det
vil bli en av Statnetts største utfordringer å bidra til!

Eksport/import
Stortinget har ikke tatt stilling til spørsmålet om organi-
seringen av eksport- og importvirksomheten. Det er
imidlertid klarlagt at eierskapet og det operative an-

svaret for utenlandsforbindelsene er lagt til Statnett.
Inntil videre forutsettes det at Statkraft fortsatt skal for-
valte statens monopol på eksport og import, og at depar-
tementet skal komme tilbake til Stortinget med nærmere
vurdering av den fremtidige løsningen.

At det ikke foreligger noen organisatorisk løsning,
indikerer klart hvor komplisert problemet er. For Stat-
kraft er det vesentlig at de inngåtte langsiktige kontrakter
ikke mister sin kommersialitet gjennom oppsplitting og
'deling av ansvaret for de enkelte kontraktselementer.

For den fremtidige løsningen er det avgjørende at det
blir en kommersiell operatør som har produksjonsstyrke
til å kunne møte utenlandske aktører. Statkraft vil kunne
påta seg oppgaven som operatør for et kraftforhandling-
sutvalg. En slik løsning vil kunne tilfredsstille kravene
til myndighetskontroll, forhandlingsstyrke og samsvar
med EF's konkurranseregler. Men det forutsetter sarnti-
dig at løsningen gis en slik fonn at behovet for likebe-
handling mellom aktørene ikke svekker forhandlingsut-
valgets forretningsmessighet i håndteringen av uten-
landshandelen.

Hjemfall
Stortinget sluttet seg til Regjeringens forslag om at Stat-
kraft SF skal eie både fallrettigheter og kraftanlegg. Vide-
re skal Statkraft ha fortrinn framfor andre kjøpere når
kraftanlegg hjemfaller vederlagsfritt til staten.

Under den påfølgende behandling av Innst. S. nr. 30
«Om fornyelser av Statkrafts industrikontrakter og vilkå-
rene i kontraktene om foregrepne hjemfall m.v.>> påpekte
Senterpartiet den store enighet som hadde vært om
hjemfall av kraftressursene til staten, og at dette prinsip-
pet må legges til grunn i fremtiden. Senterpartiet fant
allikevel grunn til å påpeke at det ble skapt usikkerhet
omkring nødvendige beslutninger vedrørende investe-
ringer, noe som igjen kunne føre til høyere kostnader på
kraft og bortfall av gode ENØK-tiltak. Stortinget vedtok
på denne bakgrunn forslaget om at Regjeringen snarest
mulig skulle komme tilbake med en drøfting av proble-
mene knyttet til hjemfall.

Entrprenørvirksomheten
Stortinget sluttet seg til at ansvaret for og fordelingen av
plan- og utbyggingsvirksomheten bør legges til styrene i
de to foretakene.

Knallhard innspurt
Etter stortingsvedtaket er det vel en måned igjen til
delingen. Det blir en meget krevende innspurt. Viktige
brikker er ennå ikke lagt på plass. Den endelige perso-
nellfordeling og husspørsmålet er blant de heteste spørs-
mål. I løpet av november bør imidlertid bildet være
klart. Det kommer til å bli en hektisk tid for mange.

Nå er imidlertid vedtaket fattet. Ieg tror alle ansatte er
lettet over at en lang og usikker periode er over. Nå kan
vi konsentrere oss om å få satt vedtaket ut i livet, og bru-

ke kreftene til å gjøre foretakene best mulig.

r
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Under vignetten Statkraft 92 i Fos-
sekallen nr. 6/1991 redegjør Kåre
Schjetne for fremdriften i prosjektet
Statkraft 92.

Under den delen som omtaler
arbeidsdelingen mellom Statnett og
Samkjøringen blir det fremført en del
synspunkter som nok står for Stat-
krafts mening, men som den resteren-
de del av norsk kraftforsyning i stor
utstrekning ikke deler.

Det blir i artikkelen hevdet at Sam-
kjøringen har foreslått at den selv
skal overta monopolistrollen som om-
fatter å planlegge, bygge ut, eie og
drive sentralnettet. Hvor finnes det
belegg for denne påstand i uttalelser
fra Samkjøringen? Samkjøringen støt-
tet at sentralnettordningen ble sagt
opp fra 1. mai 1992. Samkjøringen
har, etter at St.prp.nr.10U ble frem-
lagt, støttet at Statnett overtar mono-
poloppgavene vedrørende drift og
tariffering som kan tas i bruk fra 1.
mai 1992. Samkjøringens medlemmer
[unntatt Statkraft) finner det derimot
ikke naturlig at driftskoordineringen
som berører både eiere av nett; pro-
duksjon og forbruk skal utøves av
Statnett.

Samkjøringen må i fremtiden, som
nå, rette seg etter de regler som fast-
settes for transport i nettet, samt etter

de restriksjoner for drift av nettet som
fastsettes av eierne til dette. Dette
gjelder både for Sentralnettet og regi-
onalnettene.

I artikkelen blir det videre hevdet
at <<kraftmarkedets børsfunksjon sy-
nes klar». Tar man utgangspunkt i
spotmarkedene, etter at de foreslåtte
endringer er gjennomført, er funksjo-
nen med å sette priser når alle ram-
mebetingelsene er fastlagt, forsåvidt
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enkel, men forut for dette må ramme-
betingelsene fastlegges. De viktigste
rammebetingelsene er nettets kop-
lingstilstand på det tidspunkt kraften
skal omsettes og eventuelle restriksjo-
ner for overføring. Restriksjoner i
overføringssysternet er også avhengig
av produksjons- og belastnings-
forhold i nettdeler som er til-
knyttet sentralnettet.

Ved overgangen til mer
markedsbasert kraftomset- '
ning vil produksjons- og
belastningsforhold i enda
større grad enn til fellet er i
dag være en funksjon av fast-
satt pris på spotmarkedet.
Derfor må
det personell
som skal leg-
ge grunnla- _ __ ”__/ære
get for pris- _ _1__,,§1<T_f_ _
settingen på ~”""” ` 5 t., å;
spotmarke-
det, ha meget god kjennskap til over-
føringssystemet og driften av dette for
å kunne gi korrekt
informasjon til aktøre-
ne på kraftmarkedet
før anmelding.

I artikkelen blir I
Samkjøringen tillagt ”M J x "
oppgaven med å sam-
ordne aktørenes pro-
duksjons- og kraftutvekslingspla-
ner. Ved prissettingen av denne
kraften er det tatt hensyn til even-
tuelle flaskehalser i overføringssy-
stemet. Det beregnes forskjellig pris
i de enkelte geografiske områdene
dersom nettrestriksjonene er så sto-
re at det ikke lar seg gjøre å ha fel-
les spotpris i hele landet. Hvordan
eventuelle flaskehalsinntekter skal
faktureres mellom marked og nett,
er ikke fastlagt.

Aktørene på kraftmarkedet vil i
hovedsak VEBTB produsenter eller
distributører/ forbrukere. Grenselin-
jen mellom disse ligger i markedet. '
Nettet er et passivt, men nødven-
dig element for å overføre kraft
mellom markedsaktørene.

Et distribusjonsverk har usik- ,i
kerhet i sine forpliktelser idet for-
brukerne stort sett har anledning
til å bruke selvbetjeningsprinsip-
pet for sitt uttak av elektrisitet.
Distribusjonsverket må derfor
basere sin planlegging på en
prognose av belastningen og __
bestille sin kontraktsportefølje ~
basert på denne prognosen. En ‘
produsent vil innen kjøretids-
punktet kjenne sine forpliktel-
ser i form av anmeldt kontrakt-
sportefølje. Produsenten kan så
vurdere om denne porteføljen
time for time skal dekkes vet .x
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Ifoxvindelse med den
forestående omor ani-
sering av Statkrcyä, er
det oppstått stri om
hvem som skal ha
ansvaret for driftskoor-
dineringeni remti-
den. Hvorvi t det blir
Samkjøringen som
ska] overta denne opp-
gaven, eller om staten
velger å beholde
ansvaret o eierskapet
for marke ets infra-
struktur gjennom Stat-
nett, blir deti siste
hånd våre politikere
som skal avgøre. Hel-
ler ikke for e folke-
valgte kan det være
lett å få oversikti disse
kompliserte sakene.
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regulering på egen produksjon, eller
ved å utveksle differansen mellom

' ønsket egen produksjon og forpliktel-
ser (i form av kontraktsporteføljen)
mot totalsystemet. Normalt vil det
være samordningsgevinster å hente
fra totalsystemet ved å la slike avvik
avregnes etter marginalpris på det
planlagte reguleringsmarked.

Produksjonsplanene som aktørene
harbestemt seg for å holde neste
døgn, må sammenholdes med det
uttak som forventes hos forbrukerne.
Dette er en meget viktig del av drifts-
planleggingen, da man som et resultat
for det norske kraftsystemet kan dan-

fne et bilde av lastflyten i nettet og
sjekke denne mot driftskriterier. Der-
som man støter på restriksjoner, må
det vurderes om disse kan endres ved
eh endring av driftskoplingen, eller
[om overskridelse av restriksjoner må

ffjernes ved inngrep i produksjons- og
f” forbrukersystemet, det vil si endring
' av omsetningen på markedet.

Når den endelige planen for neste
døgn er godkjent, er det av vesentlig
betydning at produsentene holder sin
plan inntil eventuelt annet er avtalt
med driftskoordinator. Forbruksen-
dringer vil kunne slå ut og skape uba-
lanse i systemet. Det samme vil pro-
duksjons- og belastningsutfall kunne
føre til. Slike ubalanser i markedet vil
bli detektert ved at det skjer en en-
dring i utvekslingen mot de naboland
vi har vekselstrømsforbindelse med.
Samkjøringens medlemmer (unntatt
Statkraft) har gitt uttrykk for at de
ønsker at Samkjøringen skal overvåke
og utregulere slike ubalanser. Avvik i
utvekslingen mot utlandet vil måtte
inngå i den normale avregningen time
for time på markedet.

I nest siste avsnitt hevdes det at en
brukerstyrt driftskoordinering er en
praktisk umulighet. Samkjøringen har
i forskjellige organisatoriske former
hatt oppgaven med driftskoordinering
i det norske kraftsystemet og utfører
oppgaven fortsatt. Foreningen er bru-
kerstyrt, og Statkraft er den brukeren
som har størst innflytelse på forening-
ens virksomhet. Dette viser at det har
Vært praktisk mulig å betjene funksjo-
nen driftskoordinering gjennom en
slik forening. Planlegging og drift av
eget system er imidlertid ikke det som
betegnes driftskoordinering.

Koordineringen av de enkelte eieres
disposisjoner for at disse skal kunne
fungere sammen, er driftskoordine-
ring.

Det fokuseres til slutt på at kraftfor-
syningen bør redusere de samlede
kostnadene. De enkelte aktørene kan
sikre seg dette nettopp ved å angi vis-
se fullmakter til en driftskoordinator
som sikrer at ikke nettet kostnadsmi-

nimaliserer egen drift uten tanke på
marked, og at ikke markedet drives
uten å ta hensyn til nettets omkost-
ninger. En god del av aktørene innen
kraftforsyningen kan også redusere
egne omkostninger til beredskap ved
at felles oppgaver tas vare på av en
nøytral driftskoordinator med full-
makter gitt fra nett, produksjon og
distribusj on/ forbruk.

K. Fossdal
Samkjøringen

i må ryd-
. de opp i

dobbeltarbeid og
uklare ansvars-
forhold

F oranstående innlegg har vært fore-
lagt Kåre Schjetne som svarer:

ossdal stiller spørsmål om hvor
det finnes belegg for min påstand

om at Samkjøringen selv vil overta
monopolistrollen som omfatter å plan-
legge, bygge ut, eie og drive sentral-
nettet.

I rapporten fra Samkjøringens mar-
keds- og nettvalg som ble styrebe-
handlet 12.01.1990, heter det:

«Et kombinert nettdrift- og samkjø-
ringsselskap, med full eiendomsrett til
samkjøringsnettet og driftsansvar for
dette, er en meget god organisatorisk
løsning og bør være et mål.» (side 8).

«Den beste måten å løse disse proble-
mene på er at et felles organ overtar
eiendomsretten og alt driftsansvar for
samkjøringsnettet. Driften av samkjø-
ringsnettet har nær forbindelse med
driften av kraftverkene. Fellesorganet
Samkjøringen som har ansvaret for
koordinering av kraftproduksjonen og
utvekslingen av kraft mellom de selv-
stendige driftsenheter, bør også ha det
fulle driftsansvar for samkjøringsnet-
tet. Dette innebærer at også den tek-
niske drift av linjene, som i dag tillig-
ger linjeeierne, bør overtas av Samkjø-
ringen» (side 9).

«Hvis det nye selskapet skal eie
hovednettet, bør også nyutbygging

planlegges og gjennomføres av dette
selskapet» (side 31).

Samkjøringsdirektøren har i senere fore-
drag (Temamøte 16.01.1991) understre-
ket at:

«Samkjøringens primære forslag var
som nevnt et kombinert nettdrift- og
samkjøringsselskap, som eide eller
disponerte hovednettet og hadde fullt
driftsansvar for dette».

Det kan således herske liten tvil om
hva som har vært Samkjøringens
hovedmål.

Likheten mellom den modellen
som er foreslått gjennom opprettelsen
av statsforetaket Statnett og Samkjø-
ringens forslag, er påfallende. I det
ene alternativet ønsker staten å behol-
de ansvaret og eierskapet for marke-
dets infrastruktur. I det andre tilfellet
ønsker Samkjøringen å overta det. I
begge tilfeller blir det en utskilt mo-
nopolfunksjon, noe det er enighet om
at er nødvendig.

På denne bakgrunn er det i den nå
pågående debatt om driftskoordine-
ringsansvaret interessant å registrere

Samkjøringsdirektørens formulering:

«. . . spørsmålet om hvem som skal
forestå driftskoordineringen er et valg
mellom brukerstyrt driftskoordinering
og driftsdirigering fra et statsmono-
pol».

Kan det tenkes at man overdriver
skrekkvisjonen? For Statkraft er det
helt vesentlig at man i forbindelse med
den forestående omorganisering får
ryddet opp i dobbeltarbeid og uklare
ansvarsforhold. Da er det viktig at
ansvaret ligger ett sted. Ansvaret for
driftssikkerheten i sentralnettet er sta-
tens, og vil tilligge Statnett Et entydig
ansvar for driftskoordineringen vil
være helt vesentlig for driftssikkerhe-
ten.

Utvilsom kan drifskoordinerings-
oppgaver løses både i Statnetts regi og
i en samarbeidsform mellom Statnett
og Samkjøringen. Dette er et praktisk
spørsmål det må gis løsninger på både
for personell og utstyr.

Så får alle parter jenke seg og til-
passe seg en løsning som på sikt er
den mest rasjonelle. Dette gjelder
både den eksisterende driftssentral-
struktur og innpassing av det perso-

nell som er knyttet til disse oppgave-
ne sentralt i Statnett og i Samkjøring-
en. Derigjennom vil man gradvis
kunne oppnå de kostnadsreduksjoner
som de fleste ser at det her ligger til
rette for.

Kåre Schjetne
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Det er mulig at Vidar Bern, forhenvæ-

rende driftsbestyrer ved Vestlands-
verkene, går fortapelsen i møte. Men

tapt bak en vogn er han ikke, og som

Vidar Bern
(62) startet sin
karriere i Stat-
kraft  i  1962.
Fm 1966 var
han i mange
år driftsbestv-
rer for Vest-
landsverkene.
Etter omorga-
niseringen í
1986 har han
vært sjef for
elektro vdeling-
en. Foto: Svein
Erik Dahl.

I Dovregubbens hall

Mandag 16. september i år satte NVE-
og Statkraft-pensjonister kurs mot
Hunderfossen og Lillehammer i et
strålende høstvær.

De 37 deltakerne møtte morgenfris-
ke opp ved Sentralbanen kl. 0800. Fer-
den gikk nordover langs E6, og første
stopp var Rica Olrud ved Hamar. Her
inntok vi spillekasinoet og «satset alt»
på å få i oss kaffe og rundstykker under
den strengt tilmålte tid.

Litt over kl. 1100ankom vi Hun-
derfossen hvor vi ble møtt av admi-
nistrerende direktør i Opplandskraft
Lars Gaukstad (tidligere NVE-er) og
hans frue. Vi ble tatt vel vare på av
disse to under hele besøket, såvel ved
Hunderfossen som på rundturen i
Lillehammer.

Første del av besøket gjaldt det fag-
lige. Omvisningen begynte i Hunder-
fossen kraftstasjon, som med sine
snart 30 år fremdeles virket renskurt
og i god gjenge.

Neste post på programmet gjaldt
Lek og Lær, en lang og begivenhetsrik
rundgang i Hunderfossen familiepark
med alle dens ulike og interessante

Nytilsatt:
Zimmermann, Inger M. Avding.
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Morgenstund
med Gud

som grunn

kjent ei heller skåren for tungebåndet.
I redaksjonen trodde vi ærlig talt

ikke teologien var Berns aller sterkes-
te side, men livet er jo fullt av over-
raskelser. Og vi undres; når Bern tar
opp et så alvorlig tema som arbeidstid
med Vårherre, hvem får da det siste

ord?
Det siste ord i denne spalten i år,

mener Bern at Hallvard Holen bør få.
Kanskje blir det det siste overhodet.
Hva som skal skje med Fossekallen
etter nyttår, vet vi nemlig lite eller
ingenting om ennå. Vi får si som de
viseste av de vise: den tid den sorg!
Og Berns bibelhistorie minner oss om
at vi må ta vare på arbeidstiden så
lenge vi har den.

attraksjoner og centra. Omvisningen i
Norske Shells «Opplevelsessenter for
olje og gass» ga oss en spennende inn-
føring i oljeeventyret i Norge.

Så bar det videre til det virkelige
eventyret: Caprinos Eventyrgrotte med
det 14 meter høye trollet som inngangs-
portal. Her gjenså vi alle våre barn-
domsfigurer fra de norske folkeeventy-
rene: kongen, prinsessen, tusser og
troll, Askeladden, Smørbukk, Sjuende
far i huset og mange, mange flere - alt i
en fantastisk og eventyrlig «innram-
ming».

I grottens Trollsal var vi Opplands-
krafts gjester ved en meget velsma-
kende lunsj. Praten gikk lystig i den
trollske salen under et tak støttet av
en mengde kjempetroll.

Deretter var det klart for nye omvis-
ninger og inntrykk. Norges Energi-
verkforbund hadde nylig, sammen
med en rekke interessenter [blant
andre Statkraft og Opplandskraft) åp-
net et energiens informasjonssenter:
Energisenteret. En engasjert leder av
senteret, Olav Nyland, førte oss på en
vandring i energiens verden fra antik-
ken frem til i dag.

Som avslutning på vårt besøk ved
Hunderfossen fikk vi «være med i

Bakken, Torvald

Martinsen, Kåre
Sæbø, Gunnar
Øvrevik, HaraldInnset-verkene

Tilsatt i ny stilling:

Tidlig i min tid ved Vestlands-verke-
ne hadde vi en stasjonsleder ved Feda
trafostasjon i Kvinesdal. Han var blitt
frelst og deltok hyppig på møtene i
Sarons dal. Under et besøk ved stasjo-
nen registrerte jeg at denne Vårherres
lokale utvalgte først kom på jobb ved
ni-tiden. jeg tillot meg å påpeke at
arbeidstiden begynte kl. 0700.

Stasjonlederen kunne imidlertid
fortelle at riktignok startet arbeidsda-
gen ved Feda trafo kl. 0700, men han

personlig måtte nok prioritere mor-
genbønnemøtet i Sarons dal.

Etter en del bibelsk diskusjon gjor-
de jeg som sjef for Vestlands-verkene
det klart at gjentatte fravær kunne føre
til opsigelse. Stasjonsmesetrens reak-
sjon på dette var følgende: <<Bern, jeg
har fått en sjef som står over deg, og
din manglende forståelse for mine for-
hold kan bringe deg i fortapelsel».

Senere, da jeg kom hjem, fortalte
min kone at Oskar, som han het, had-

de ringt og gitt beskjed om at han
skulle be for henne. For jeg var jo for-
tapt!

helikopteret». Her gikk det i vill fart
over fielltopper og ned i dype daler
fremvist i Caprinos supervideograf, på
et 20meter bredt, buet filmlerret.

Neste post på programmet var
omvisning ved forskjellige arenaer for
de olympiske leker 1994. Guidet av
en entusiastisk Gaukstad, passerte vi
de forskjellige anleggene rundt Stam-
pesletta. Her var hoppbakken, den bli-
vende arena for åpnings- og avslut-
ningsseremonier og ishallene Kristins
og Håkons hall. Over alt hersket det
stor aktivitet. Til tross for de mange for-
ståsegpåere som sier noe annet, fikk vi
inntrykk av at alt ville ordne seg til
1994.

Hjemturen gikk over Gjøvik-Raufoss
med kafferast på Lygna. Takket være
gjestfriheten og generøsiteten til Opp-
landskraft holdt budsjettet også til
gode wienerbrød. Klokka 2000 satte
vår utmerkede sjåfør oss av ved Sen-
tralbanen. En meget vellykket tur var
til ende.

Vi vil anbefale alle å tenke på Hun-
derfossen både for sin egen del og for
en fin tur med barnebarna.

Åge Hjelm-Hansen

Gått av med pensjon:

Førstekonsulent Breheim-verkene

Overmon tør Rana-verkene
Fagarbeider Vestlands-verkene
Avding. Østlands-verkene
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Adresse

Frist for innlevering: 16. desember

Vinnere av kryssord 7/1991:

Bjarne Aamold
Tokke-verkene

May-Britt Aas
NVE

Louise Grave

Tokke-verkene

Vinnerne får tilsendt tre flaxlodd.

Vinnere av kryssord 8/1991 vil bli
kunngjort i Fossekallen 1/1992.
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