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Oslo, august 1983 

PROFILERING AV NVE 

Forord 

En forutsetning for å kunne planlegge og forbedre informasjons- 
virksomheten i NVE i fremtiden er en utredning som beskriver 
hvilket behov vi har for informasjon og hvilke midler vi har 
til rådighet innen hvilke gitte rammer. 

Dette utkastet er ment som et diskusjonsgrunnlag, et utgangs- 
punkt for en debatt som kan klargjøre og bevisstgjøre 
informasjonsoppgaver i fremtiden. 

Det er også meningen at dette utkast skal danne grunnlag for en 
fellesrapport fra alle informasjonskontorets medarbeidere om 
det videre arbeidet på informasjonssektoren, og hvilke res- 
surser dette krever. I diskusjonen om informasjonskontorets 
videre utforming og utvikling er det viktig å legge vekt på 
hver enkelt medarbeiders utviklingsmuligheter for kreativ 
innsats til felles beste. 

Jeg har lagt vekt på å ha et bredest mulig kontaktrett under 
utformingen av rapporten: Ideer og tanker i rapporten er 
således ikke bare egne vurderinger; En rekke ulike medar- 
beidere på alle plan innen etaten har gitt impulser til dette 
arbeidet. ·En vesentlig kilde i rapporten er en rekke eksperter 
utenfor etaten innen fagene: samfunnsplanlegging, markeds- 
føring, design, EDB, teledata, og kolleger innen presse og 
skoleverket. 

Min utdannelsesbakgrunn innen økonomi og administrasjon og 
massekommunikasjonssosiologi samt praksis innen skole, presse 
og informasjon har vært en nødvendig basis i arbeidet med rap- 
porten, som er bygd opp etter samme logiske prinsipp som min 
hovedfagsavhandling i religionshistorie ved Bergen Universitet. 
Det er ingen overdrivelse å si at arbeidet har engasjert meg 
24 timer i døgnet; Det har vært en inspirerende og lærerik 
praksis: Det vesentligste av skrivingen er gjort på fritiden 
til alle døgnets tider når inspirasjonen og arbeidsroen var 
tilstede: Jeg skylder skrivestua i 7-etasje stor takk for 
tålmodighet og pågangsmot i arbeidet med å tyde mine 
papirhauger med mer eller mindre forståelige kråketegn. 

Takk så langt til alle bidragsytere i dette arbeidet for 
avgjørende hjelp. Avgjørende for det videre arbeidet med 
oppgaven "profilering av NVE" er den videre respons på denne 
rapporten samt evne og vilje til å føre de ideene det er 
enighet om ut i praktisk handling. 

Gunnar Christensen 
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1.1 Hva er profilering? 

Profilering av NVE innebærer spørsmål om hvorledes vi 
presenterer oss utad, hvilket image, eller bilde av vår 
virksomhet vi ønsker å formidle til omverdenen. * 

Et passivt forhold til informasjons- og markedsførings- 
oppgavene i tiden fremover vil kunne bety at utenforstå- 
ende interessegrupper (som f.eks. naturvernforbundet) 
bestemmer hvilke holdninger og kunnskaper den norske 
opinion har om vår virksomhet. 

Vår viktigste informasjonsoppgave fremover blir å formidle 
en saklig kunnskap om vår virksomhet på et folkelig, for- 
ståelig språk, - presentert i en form og i en språkdrakt 
som er forståelig, interessant, kort og enkel. 

Dette krever at vi tar i bruk de ulike typer formidlings- 
språk og media som "når frem" til mottakeren. For at et 
budskap skal nå frem til den norske befolkning er det ikke 
tilstrekkelig med den informasjonsvirksomheten vi driver i 
dag. 

Vi må være villige til nytenkning og øket innsats for å 
kunne nå frem til befolkningen med kunnskap om vår virk- 
somhet. Åpenhet omkring alle sider ved vår virksomhet vil 
i lengden etter mitt syn, skape tillit og forståelse for 
vårt arbeid. 

Informasjonen om NVE bør konsentrere omkring alt fra 
vannkraftens samfunnsmessige; økonomiske og historiske 
betydning i Norge, til de dagsaktuelle begivenheter og 
pr ob le mer. 

Profiler ing av et foretak er ikke et "engangs løft", men en 
kontinuerlig dynamisk prosess som krever grundig gjennom- 
tenking og kontinuerlig oppfølging til enhver tid. Derfor 
har en rekke større bedrifter egen stab til dette arbeidet. 

NVE har til nå hatt et bevisstløst forhold til planlegging 
og videreutvikling av informasjon og PR-oppgaver. Det er 
derfor nå nødvendig med et "krafttak" for å få igang en 
utvikling på dette felt. 

Arbeidsmodell i profileringsarbeide; 

Profileringsarbeidet kan grovt sett tenkes utifra en 
to-trinnsmodell: 

1. Først diskusjon om de prinsipielle retningslinjer for 
arbeide med informasjon, PR og markedsføring. Dette 
innbefatter de grunnleggende ideer og muligheter som 
måtte eksistere omkring en profileringen; hvilket 
bilde eller image vil man gi omverdenen av vår virk- 
somhet, etc. og hvilke spesifike mål ønskes oppnådd i 
dette arbeide. 

* Se også definisjon av profilering i kap. 2.1 side 15 
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2. Den nes te fasen er mer detaljert: Her ar be ides det 
med en konkret utforming og presentasjon av etaten 
utifra de generelle retningslinjer som er trukket opp 
i pkt. 1. 

Viktig her er at både det verbale og det grafisk- 
visuelle kommunikasjonsspråket må formes og samordnes: 
Det kan her f.eks være snakk om å presentere bedriften 
med et nytt emblem. 

Jeg skal i det følgende peke på endel hjelpemidler NVE 
kan ta i bruk for å bedre folkeopinionens kunnskap, om vår 
virksomhet, noe som på lengre sikt vil kunne skape et 
bedre klima omkring NVE's arbeidsoppgaver. 
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1.2 Hvorfor bør NVE profileres? 

Hvis vi engasjerte f.eks. Markeds- og Media-instituttet 

(MMI) til "å få kartlagt hva "menigmann" forbinder med 

NVE, vil vi trolig få svar som; Altasaken, Mardøla etc. 

Få vil trolig sitte inne med kunnskaper om NVE, som f.eks. 

vannkraftutbyggingens betydning for norsk økonomi i dette 

århundre, NVE's bidrag til ulike veibyggingsprosjekter, 

flomsikringsanlegg etc. 

Det er m.a.o. ofte utenforstående interessegrupper som 

motarbeider NVE's interessefelt som har fått sterkest 

gjennomslag i media, og dermed også i folkeopinionen. * 

NVE har til nå m.a.o. spilt en for defensiv rolle i infor- 

masjonsarbeidet i forhold til opinionsdannende krefter 

innen vannkraft her i landet. Dette må sees i sammenheng 

med en generell nedprioritering av informasjonstjenesten i 

NVE; Informasjonskontoret har ikke maktet oppgavene og 

utfordringen i denne situasjonen vi nå er i og med de 

ressursene vi nå rår over. 

Det er derfor nødvendig å innta en mer aktiv rolle i for- 

hold til de informasjonsoppgavene vi har foran oss: Vi må 

prifilere oss; dvs. å gå aktivt ut med saklig informasjon 

om vår virksomhet ikledd en folkelig språkdrakt og på en 

måte som når frem til den enkelte. Dette innebærer 

endrede holdninger til informasjonsoppgavene ved NVE, og 

at vi må gå nye veier for å oppnå målsetningen. 

En profilering av NVE gjelder m.a.o. ikke bare 

informasjonskontoret, men alle NVE's virksomheter. 

* Scan-fact-undersøkelsen bestilt av ELI. 
(se bilag 9) kan tyde på at folk flest ikke har et så 
negativt bilde av vannkraften nå som under Altasaken. 
Viktig her er at NVE kommer på offensiven i informasjons- 
arbeidet; At NVE er først ute med beskrivelse av en sak 
gjør at NVE får best gjennomslag for sin versjon av saken. 
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1.3 Målsetninger 

Hvilke retningslinjer er trukket opp for informasjons- 

virksomheten i NVE? 

Leire-utvalgets innstilling (NOU 1982:18) har skrevet 

dette om informasjon på side 36: 

"5.5.1 Informasjon 
Intern og ekstern informasjon vil i de kommende år 
ikke bli mindre viktig enn hittil. Flere av NVE's 
aktiviteter, som kraftutbygging, ledningsbygging, 
forbruksprognosering, konsesjonsbehandling m.v. har i 
mange år stått sentralt i den offentlige debatt og 
til dels vært gjenstand for stor uenighet. Det vil i 
en slik situasjon være av betydning både for NVE 
selv, for overordnede myndigheter, for elektrisitets- 
forsyningen og for den offentlige debatt at NVE kan 
nå ut med etatens faglige vurderinger, hovedstyrets 
standpunkter og det faktagrunnlag disse er basert på. 

NVE bør også søke å bevare utvalgte eldre tekniske 
installasjoner for undervisnings- og informasjons- 
formål." 

Underdirektør Erling Diesens foredrag på NVE's interne 

program for ledelsesutvikling - 1983, Vrådal 15. april 

1983 hadde tittelen - "Informasjon og publikumsservise. 

Mål og virkemidler i informasjonsvirksomheten (internt og 

eksternt)": 

"Informasjon er en stadig viktigere og mer ressurs- 
krevende funksjon for NVE. 

Eksternt fordi: 
Vi lever i en kritisk omverden, NVE behandler kontro- 
versielle saksområder. Det almene kunnskapsnivå er 
høyt, hvilket fører til krav om mer informasjon. 

Vi må gjøre mer enn før for å oppnå forståelse for 
hva vi driver med. 

Vi har som forvaltere av store fellesverdier en plikt 
til å informere. 

Vi er direkte avhengige av uttalelser eller vedtak 
utenfra i konkrete saker. 
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Internt fordi: 
Medarbeiderne har et informasjonsbehov om den organi- 
sasjon de jobber i. A kunne se sin egen jobb i den 
store sammenhang gir meningsinnhold i jobben og er 
dermed et vesentlig trivselselement. 

Medarbeiderne bør virke utad i hverdagslivet som 
"ambassadører" for NVE: 

Viktigst av alt: Informasjon er en integrerende del 
av den daglige jobben. Skikkelig to-veis informa- 
sjon, eller kommunikasjon, er et avgjørende produk- 
tivitetselement, en livsbetingelse i en hver moderne 
organisasjon. 

En foreløpig konklusjon på denne innledning: 
Vi er alle informasjonsarbeidere - innad og utad! 

Et sentralt dokument i NVE's eksterne informasjon er 
en rapport fra LTP-virksomheten, utgitt i 1975: 
LTP-rapport 3/NVE: Informasjonens organisasjon og 
gjennomføring i NVE. I denne rapporten ble det 
konkludert med at "Informasjon til og kommunikasjon 
med omverdenen er en integrerende del av NVE's 
utrednings-, planleggings-, prosjekterings-, bygge-, 
drifts- og forvaltningsvirksomhet og et klart 
ansvarsområde for toppledelsen". 

Behovet for informasjon ble begrunnet med: 

kraftsektoren byr på flere aktuelle alternativ 
(dette var i 1975!) 
miljøproblemer, ressursbruk 
stigende utdanningsnivå og engasjement 
stadig flere deltar i den politikse beslutnings- 
prosessen. 

Målene for den eksterne informasjon skulle være 

å formidle kunnskap saklig og nøytralt 
å forklare på forståelig vis NVE's forslag og 
innstillinger slik at disse kan tjene som under- 
lag for en offentlig debatt som NVE kan ta hensyn 
til i sin videre saksbehandling 
å holde lokalsamfunnene som berøres orientert. I 
lokalsamfunnet legges det for øvrig vel så mye 
vekt på hva vi gjør, som på hva vi sier. 

Vi har ulike målgrupper for vår informasjonsvirk- 
somhet: 

Almenheten kan antagelig best informeres gjennom 
presse, radio, TV og ved besøk på anlegg og 
kraftverk, gjennom brosjyrer og film. 

Kontakten med medarbeidere i massemedia bør utvikles 
fortløpende. 
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Kommunikasjonen med lokalbefolkningen bør etableres i 
den innledende fase av et prosjekt. 

Kommuner og fylkeskommuner bør også kontaktes helt i 
begynnelsesfasen av et prosjekt, dels av formelle 
grunner, men også av praktiske. 

De sentrale myndigheter er NVE's oppdragsgivere. Det 
burde opprettes periodisk kontakt mellom NVE og 
departement og stortingskomite. Befaringer kunne 
være et nyttig supplement til møter. 

Overfor de politiske partier og ulike interesse- 
organisasjoner må NVE stå til disposisjon med 
materiell, foredragsholdere og diskusjonsinnledere. 

Skolene tar i stigende grad opp miljø-, ressurs- og 
energispørsmål i sine undervisningplaner. Vi må 
skaffe skolene materiell motta skoleklasser ved 
hovedkontoret og ved verk og anlegg, skaffe fore- 
lesere både til skoleklasser og lærerkurs. 

I rapporten av 1975 gikk en inn tor egne informa- 
sjonsmedarbeidere ved de større anleggene, og ellers 
kontaktpersoner rundt om på de mindre stedene. 
Informasjonskontoret mente en også at burde styrkes. 

Etatens fagfolk, ikke minst de ledende, som må 
aktivisere seg i utadvendt informasjon, burde få 
gjennomgå kurs i opptreden overfor aviser, radio og 
TV. 

Den lokale kraftforsyningens folk må holdes godt 
informert på grunn av sin store kontaktflate til 
abonnenter og lokale politikere. 

Det kan være nødvenidg å engasjere eksterne konsu- 
lenter til oppdrag i forbindelse med informasjon. 
NVE må imidlertid selv ha den hele og fulle kontroll 
med informasjonens saklige innhold. 

Personalets forståelse for betydningen av informasjon 
som en del av deres daglige arbeid må utvikles. 

Tiltakene må prioriteres etter antatt informasjons- 
effekt, da midlene alltid vil være knappe. 

Mange av forslagene fra 1975 er siden blitt fulgt opp. 

Leiro-utvalget understreket i sin innstilling om 
NVE's framtidige organisasjon i 1982 at informasjons- 
funksjonen bør styrkes. 

Uansett hva NVE's framtidige organisasjon eller 
organisasjon blir, må informasjon få en helt annen 
plass enn i dag, både statusmessig i hierarkiet og 
ressursmessig. Sammenligninger med f.eks. Norsk 
Hydro og Statoil, viser at vi ligger langt bak. 
Heller ikke sammenlignet med annen statsforvaltning 
ligger vi spesielt langt framme. 
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Uansett informasjonsmedier, målgrupper eller infor- 
masjonens innhold, og uansett om det dreier seg om 
ekstern eller intern informasjon, må følgende gjelde: 

Informasjonen må gis i en form som er forståelig for 
mottageren. Om nødvendig må vi forenkle og popu- 
larisere. Men hovedbudskapet må være intakt. 

Vi må tilstrebe verdinøytralitet og objektvitet. Vi 
må basere vår informasjon på fakta og strengt faglige 
vurderinger. Hensikten med vår informasjonsvirksom- 
het er ikke å vinne en ordduell i en diskusjon, men å 
høyne kunnskapsnivået hos tilhørerne. 

Informasjonsmengden er overveldende. Derfor må vi 
foreta en siling, en utvelgelse. Da gjelder samme 
krav til objektivitet. Vi skal skille vesentlig fra 
uvesentlig, og relevant fra irrelevant, men ikke 
framheve det som er behagelig for oss og undertrykke 
det ubehagelige. 

I valg av tidspunkt for å informere må vi heller ikke 
være taktikere. Men valget av tidspunkt er vanske- 
lig. Starter vi for tidlig, vekker informasjonen 
liten interesse og gjenklang. Starter vi for seint, 
føler folk seg tatt på senga. De føler at saken er 
låst. 

Både for tidlig og for sein start er altså uheldig. 
Men det vil likevel være lettere å bli kritisert for 
å ha begynt for tidlig enn for seint. Ideelt sett 
bør informasjonen løpende følge framdriften i en hver 
større sak. Det er dette som er søkt formalisert 
gjennom lover og forskrifter for forberedelse av 
kraftutbyggingsprosjekter: æ 4 a - søknad - konse- 
sjonsgivning. 

Den interne informasjonen kan skje på ulike vis: 

Gjennom massemedia, for så vidt som også NVE-ansatte 
er en del av almenheten, og må forutsettes å følge 
medias behandling av NVE-stoff med spesielle oppmerk- 
somhet. 

Fossekallen og lokale anleggsaviser 

Rundskriv, borsjyrer m.v. for ansatte 

Saksdokumenter og sammendrag av slike 

Informasjonsmøter 

Men intern informasjon er også noe annet og mer enn 
dette, som det er spesielt viktig at ledere og 
kommende ledere legger seg på sinne. Men som 
egentlig angår alle som jobber i NVE. 
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Det dreier seg om den daglige kommunikasjon i 
tilknytning til de løpende arbeidsoppgaver, oppover, 
nedover og horisontalt i organisasjonen. 

Særlig fordi den tradisjonelle lederrekruttering i 
NVE skjer på basis av rent faglige prestasjoner, er 
dette viktig å merke seg. Og derfor er det også 
viktig at NVE arrangerer kurs i ledelsesutvikling! 

Hvis en leder ikke er oppmerksom på - og tar konse- 
kvensen av - informasjonens rolle som "olje'' i 
organisasjonen, så kan i værste fall lederen fort- 
sette som i sin tidligere jobb, som en forvokst 
saksbehandler i superklasse. Han kan ubevisst - men 
undertiden også bevisst - komme til å monopolisere 
kunnskap, og derigjennom gjøre seg selv uunnværlig. 
Og det må intet enkeltmenneske bli i en stor organi- 
sasjon. De underordnede blir gående på tomgang, blir 
frustrerte, og produktiviteten blir under en hver 
kritikk. 

Vi har vel også sett eller hørt om ledere som nok gir 
sine medarbeidere informasjon, men ikke mer enn et 
minimum, og som nok setter dem på jobber, men som 
hele tiden følger opp i deltalj, som "puster dem i 
nakken". Resultatet blir umyndiggjorte medarbeidere, 
som ikke får noen sjans til å se den større mening, 
se helheten i det de arbeider med. 

Målet for vår ledelse må være å få medarbeiderne til 
å jobbe selvstendig for realiseringen av kontorets, 
avdelingens eller direktoratets felles oppgaver. Med 
arbeiderne må inspireres til å t a  opp problemer, finne 
løsninger, og så sette i gang å løse problemene. Så 
får de bedømmes, og om nødvendig korrigeres, på basis 
av de resultater de kan framvise. 

Men denne ledelsesform krever grundig, fortløpende 
kommunikasjon. Den krever at hele staben er 
"samsnakket". Alle må være innforstått med arbeids- 
enhetens mål, den hovedstrategier og med dens rammer, 
i form av regelverk, penger, folk og tid. Denne 
ledelsesstilen går ut på å gi folk ansvar, vise dem 
tillit, inspirere dem. De aller fleste vii vokse på 
det, og yte litt ekstra. 

Dette er kanskje ikke alltid det letteste å få til i 
praksis. Men det er det mest tilfredstillende og det 
mest produktivitetsfremmende dersom vi lykkes. 

En forutsetning - for å gjenta det - er at vi alle 
oppfatter informasjon som en integrerende del av 
jobben, og ikke som noe annenrangs som vi pliktskyl- 
digst må drive med. En forutsetning er også at kom- 
munikasjonen løper alle veier. En leder har også 
behov for informasjon fra "grasrota". En naboavdel- 
ing har behov for informasjon, når den også er 
engasjert i et tverrfaglige prosjekt. 

Vi må alle være informasjonsarbeidere! 
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NVE må på offensiven; i informasjonsarbeidet 

Det har en stor betydning for NVE's image eller profil 

overfor folkeopinionen og folkevalgte at NVE inntar en 

offensiv holdning til media og informasjon i fremtiden. 

Undersøkelsen viser at den part som er først ute med en 

nyhet får sterkest gjennomslag i opinionen. (Konferer 

f.eks. EF-striden der Nei til EF var først ute med sin 

kampanje). 

I den konkrete situasjonen NVE nå er i ligger det store 

muligheter til å komme i en offensiv posisjon: Norge er 

nå inne i en økonomisk stagnasjonsfase; God tilgang på 

rimelig energi kan gi flere arbeidsplasser. En bevisst- 

gjøringsoffensiv overfor folkeopinionen om energiens, og 

særlig el-kraft-energiens store betydning for arbeids- 

markedet og samfunnet som helhet kan nå få godt gjennom- 

slag. 

Konsekvenser av å være på defensiven med informasjon: 

Konsekvensene av å være på defensiven med informasjon har 

NVE alt erfart i Altasaken: NVE hadde da ingen mulighet 

til å få gjennomslag for sine synspunkter i media. 
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2. METODE 

De målsettingene Leire-utvalget har valgt for NVE's 

informasjonsvirksomhet er generelle, men impliserer etter 

mitt syn ønske om å styrke vår informasjonstjeneste. 

Underdirektør Erling Diesens foredrag nevnt over under- 

streker og forsterker dette inntrykk. 

Det gjenstår derfor å diskutere hvilke tiltak som styrker 

NVE's informasjonsoppgaver og innen hvilke gitte øko- 

nomiske rammer. 

I det følgende peker jeg på endel tiltak som det kan være 

hensiktsmessig å t a  stilling til. Enkelte av disse til- 

takene må det taes stilling til innen gitte tidsrammer; 

Dette gjelder særlig samarbeidet mellom NTM (Norsk Teknisk 

Museum) og NVE, hvor det nå pågår en dialog for å få 

avklart mer konkret hva et slikt samarbeid vil innebære 

for NVE. Dette avsnittet er derfor foreløpig noe ufull- 

stendig skrevet. (kap. 2.4). 

Hvilke økonomiske midler er nødvendig for å gjennomføre de 

tiltakene som er foreslått? 

Ikke alle tiltak er like enkle å estimere m.h.p. kostnads- 

beregninger. Eksempelvis er det enkelt å beregne hva en 

film på 20 min. vil koste, mens eksempelvis utstillingen 

ved NTM, annonsekampanje, bok om el-kraft etc., må 

avgjøres på en annen måte; Her må NVE selv sette de øko- 

nomiske rammene på hvert oppdrag utfra behov for kvalitet 

og kvantitet. 

Hvis et eller flere av tiltakene er spesielt interessante, 

er det selvsalgt mulig å "gå ut i felten" og få "følere" 

med hva de ulike tiltak vil koste. 

Det primære nå er etter mitt syn å diskutere mer generelt 

hvorledes NVE's informasjonstjeneste skal fungere i tiden 

fremover. Deretter kan vi lage kostnadsberegninger på de 

tiltak som betraktes som interessante. 
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2.1 Annonser og andre markedsføringstiltak med formålet: 

Informasjon om vår virksomhet. 

Folk flest forbinder begrepet markedsføring med salg av 

varer og tjenester. At begrepet markedsføring også dekker 

kunnskapsformidling om et bestemt foretak er muligens 

mindre kjent. Markedsføring og informasjonstjeneste er 

derfor begge viktige komponenter i et informasjonskontors 

oppgavekompleks. Tradisjonelt har informasjonstjenesten i 

NVE satset mest på de mer journalistiske oppgaver. 

Begrepet profilering er her brukt som et samlebegrep for 

markedsføring og tradisjonell journalistisk informasjons- 

tjenste. Det vi skal presentere er i første rekke en 

saklig kunnskap om vår virksomhet, for å øke det generelle 

kunnskapsnivå om vår virksomhet i Norge. 

Tradisjonelt har informasjonskontoret i NVE formidlet slik 

kunnskap via pressemeldinger, artikkeltjeneste, brosjyrer, 

innlegg i Fossekallen o.l. samt foredrag og debattinnlegg 

fra andre i NVE. En slik kunnskapsformidling har åpenbare 

begrensninger. 

1) Pressemeldinger må ha en nyhetsverdi for å bli tatt 

alvorlig i pressen. Pressemeldingene må videre være 

korte og presise. Et stort antall pressemeldinger i 

"tide og utide", minker pressens interesse for våre 

meldinger. Vi må derfor ikke misbruke pressemeldinger 

som formidler til pressen. (konf. kap. 2.6). 

Det sier seg selv at pressemeldingene ikke kan 

formidle tilstrekkelig kunnskap om vår virksomhet. 

2) Artikkeltjenesten er tenkt som en gratisservice til 

aviser. Vårt informasjonskontor skriver artikkelen, 

tar fotos etc. Avisene vil trolig preferere eget 

stoff i sine spalter og ofte betrakte denne type 

artikler som fyllmasse som kan tre inn i krisetil- 

feller. En ulempe med artikkeltjenesten er at mot- 

takerne (avisene) lett kan betrakte artikkeltjenesten 
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som en "egenreklame" og utfra dette kassere stoffet 

uten å lese igjen nom det. (Av is folk ar be ider ofte 

under tidspress). De større avisene vil trolig 

overse vårt tilbud om artikkel fordi de ikke vil 

risikere å trykke samme artikkel som andre aviser: 

M.a.o. en slik "masseproduksjon" av et begrenset 

antatt artikkeltemaer vil kunne være interessant for 

et begrenset antall mindre aviser. 

3) Brosjyrer: Brosjyrene deles ut ved henvendelse til 

vårt informasjonskontor, m.a.o. til spesielt interes- 

serte interne og eksterne lesergrupper. Foruten den 

foreslåtte annonsering av vårt brosjyretilbud (se 

avsnitt om skoleverket kap. 2.5) går vi ikke aktivt 

ut til mottakergrupper med slikt informasjons- 

materiell. Brosjyrer deles også ut ved våre 

besøksverk. 

4) Innlegg i "Fos sek al len" når oftest den begrensede 

gruppe lesere dette bladet har * Hvis formålet med 

en artikkel i Fossekallen er å nå pressen, er en 

presse- melding, telefonhenvendelse etc. mer 

hens ik tsemess ig. 

Den lave bemanningen vi har på informasjonskontoret i NVE 

tilsier at vi må økonomisere med tiden; Vi må derfor 

gjennomdiskutere hvilke informasjonstiltak som når flest 

mennesker. Vi må også forhindre at vårt arbeidsprogram 

blir så presset at det går ut over kvaliteten i vårt 

arbeid. 

Når vi ønsker å markedsføre kunnskap om vår virksomhet er 

det naturlig først å definere målgruppen; Hvem ønsker vi 

å formidle kunnskap til. Hvert virkemiddel nevnt over har 

sine målgrupper og sine begrensninger. 

* Det hender innlegg i Fossekallen blir referat i aviser og 

pressebyr åer. 
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Ønsker vi å nå grupper i Norge som vanligvis ikke nåes via 

de virkemidler vi til nå har arbeidet etter, må vi ta i 

bruk nye metoder; 

NVE's behov for markedsføring bl.a. i å nå det brede lag 

av folket som ikke har spesiell interesse av vannkraft, 

men som likevel er en viktig opinionsfaktor for og imot 

vår virksomhet. Vi må henvende oss direkte til disse 

gruppene for å nå dem; I tillegg må vi formidle oss på en 

måte som blir forstått og med et budskap som har inter- 

esser for mottakerne ved at budskapet angår dem, i deres 

hverdag. Et eksempel på dette kan være; energiøkonomi- 

sering; Hvorledes skal vi spare strøm, og dermed penger. 

Forbrukerens ansvar for forbruk og behov for utbygging av 

kraft i Norge etc. 

En metode i markedsføring av NVE kan være; 

1) Br uk av annonser 

Annonsenes fordel er at vi selv bestemmer innholdet 

og formuleringene i det budskapet vi vil formidle. I 

motsetning til pressemeldingene kan annonser formidle 

budskap som ikke nødvendigvis er nyheter; Ofte kan 

det være rene basiskunnskaper om NVE, vi ønsker å 

formidle. I andre tilfeller kan det være konkrete 

saker av lokal interesse. 

Sorn kjent har NVE - Statskraftverkene brukt annonse i 

forbindelse med Altasaken: i Sagat 18.2.81. (se 

bilag 8). 

Ulempene med bruk av annonser er at denne form for 

formidling er kostbart. Ser vi på f.eks. oljesel- 

skapenes annonsering om sin virksomhet, baserer dette 

seg ofte på helsides annonser, med profesjonell 

utforming. (bilag 1). 

En forutsetning for bruk av annonser slik det er 

antydet over, bør være at vi søker kontakt med et 

seriøst reklamebyrå for planlegging og utforming av 
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annonsene. En så kostbar kunnskapsformidling bør 

være grundig gjennomtenkt på forhånd før NVE kon- 

takter reklamebyrå: Vi må ha klart for oss hva vi 

vil formidle til hvem og på hvilken måte innenfor 

hvilke økonomiske rammer. 

Et spørsmål som nødvendigvis må dukke opp i forbind- 

else med bruk av annonser er om NVE skal bruke sort/ 

hvitt-annonser eller fargeannonser. Jeg kan her vise 

til en undersøkelse jeg har gjort som mellomfagsopp- 

gave til eksamen i massekommunikasjonssosiologi ved 

Oslo Universitet våren 1978. Undersøkelsen behandlet 

temaet: Fargenes betydning for produktutvikling og 

markedsføring av dagligvarer. 

Selv om dagligvarer er langtifra hva NVE formidler 

avdekker undersøkelsen noen momenter omkring fargenes 

store og ofte avgjørende betydning i det visuelle 

kommun ik as j onsspr åket. ( Et kort fat tet r esymå av 

mellomfags avhandlingen; se bilag 2). 

2) Utstillinger ved messer om energi. 

Bruk av utstillinger og Foredragsvirksomhet er ikke 

nye tiltak i NVE: En videreføring av dette arbeidet 

kan være verdifulle innslag i et profileringsarbeide. 

NVE har tidligere deltatt på utstillinger og messer; 

I samarbeid med Samkjøringen: Energia 76 på 

Sjølyst, 

Den 9. Internasjonale Fiskerimesse i Ålborg i 

1977, sammen med Elsam (Skagerrak-kabelen) 

"Bygg 78" - utstilling i Nidarøhallen i Trondheim. 

Informasjonssjef Øysten Skarheim har følgende vur- 

dering av disse utstillingene: "Erfaringene fra 

disse er at det blir svært dyrt uten at en når fram 

til så mange. En messedeltakelse krever også mye 

arbeid av flere avdelinger i etaten". 
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Jeg deler Skarheims vurdering av arbeidsbyrden i 

forbindelse med messedeltakelse, og tror derfor et 

samarbeid med reklamebyrå om utforming og presentasjon 

vil være en riktig løsning, for det videre arbeid med 

utstillinger. Et samarbeid med reklamebyrå vil imid- 

lertid også være arbeidskrevende for vår del: Det er 

derfor kun snakk om videreutvikling av denne form for 

informasjonstjeneste hvis vi får en bedret beman- 

ningssistuasjon. 

NVE-samarbeidet med Norsk Teknisk Museum er eksempel 

på et permanent utstillingsprosjekt (se kap. 2.4). 

3) Foredragsvirksomhet; Dette krever at saksbehandlere 

og ledere i etaten fortsatt er innstilt på å holde 

foredrag om vår virksomhet der vår virksomhet blir 

diskutert på seriøst grunnlag, ved kurser etc. 
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2.1.1 Grafisk profil 

Grafisk profil er en naturlig del av en etats visuelle 

kommunikasjonsspråk: Grafisk profil er et hjelpemiddel 

til å sette vårt budskap inn i et enkelt og ordnet 

visuelt system slik at det er lettere for mottakerne å 

oppfatte vårt budskap og identifisere oss. Billedlig 

talt kan dette sammenliknes med et produkt; Den grafiske 

profilen er innpakningen, mens selve produktet er det 

verbale innhold en skal formidle. 

Når både næringslivet og etater som Televerket og NSB har 

kontaktet designer til hjelp med sin grafiske profil er 

dette en understrekning av den grafiske profils betydning 

i det visuelle og psykologiske kommunikasjonsspråket. 

Det er slutt på den tiden da slike ting blir "satt bort" 

til et tilfeldig trykkeri. Nå skal en bedrift eller etat 

ha et grundig gjennomtenkt og ordnet system for sin 

presentasjon for å unngå å gi et amatørmessig og foreldet 

inntrykk på mottakerne av informasjonen (se bilag 12, 

Vattenfalls grafiske profil). Det er naturlig at en ny 

grafisk profil kommer inn i bildet f.eks. i forbindelse 

med en omorganisering av NVE. 

Hvilke konkrete felter omfatter så den grafiske profil 

for NVE? 

Det kan omfatte logotype d.v.s. standardisering av 

skrifttype for etatsnavnet, standardopplysninger ved 

presentasjon av etaten f.eks. i forbindelse med utlysing 

av stillinger etc., logomerke; dvs. nytt emblem eller 

merke for etaten (ved en endret organisasjonsstruktur er 

det naturlig å fornye emblem, særlig hvis det er snakk om 

en deling av NVE), valg av etatens standardfarge, hvilke 

skrifttyper og format brosjyrer og andre trykksaker skal 

bruke, navn og vignetter for ulike driftsområder, hoved- 

kontorets vignetter etc., ny standard for brevark, blan- 

ketter, visittkort etc., standard for annonsering, stan- 

dard for arbeidsklær, hjelmer, biler, bygninger, plakater 

e .  
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Hva omfatter et prosjekt med grafiskfilering? 

En ny grafisk profil kan i samarbeid med en designer 

utarbeides i tre faser: 

1. Forprosjekt: Her diskuteres hovedprinsippene, 

målsetting, problemstilling og beslutning. Det 

utarbeides prinsippløsninger for valg av elementer 

man skal jobbe videre med. 

En frilansdesigner vil kunne utarbeide et slik 

forprosjekt for ca. kr. 40.000,-. 

2. Hovedprosjekt: tar utgangspunkt i de prinsipper og 

skisser som er vedtatt av etaten og utarbeider 

utformingen av den endelige profilen. 

3. Gjennomføring og kontroll av prosjektet 

Det er her snakk om å informere internt og eksternt 

om bruken av de nye standardene, f.eks. ved utarbeid- 

else av en designhåndbok som inneholder en enkel 

presentasjon av designprogrammets målsetting og 

innhold. Deretter kontroll av at prosjektet fungerer 

etter intensjonene. Designprogrammet er gjennomført 

når det er godkjent og i daglig bruk. 
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2.2 Informasjons- og mediaopplæring som del av ledertrening i 

NVE, bl.a. med bruk av video som teknisk verktøy. 

En ny profil forutsetter en mer utadvendt virksomhet fra 

alle medarbeiderne i etaten. Informasjon i dag forutsetter 

oftest en direkte kontakt mellom lederne, ekspertene og 

pressen, slik at informasjonsmedarbeiderens oppgave oftest 

ikke er selv å stå frem og fortelle om enkeltsaker, o.l., 

men formidle kontakt mellom pressen og fagmenn. 

Kapasiteten på informasjonskontoret tilsier også at 

informasjonsformidlingen bør skje innenfor normen av 

formidlerrollen; Vi har ikke tilstrekkelig bemanning til 

at informasjonsmedarbeideren kan sette seg tilstrekkelig 

inn i alle sakene som skal formidles. 

Lederne i NVE bør derfor få bedre relevant opplæring i det 

å møte media, f.eks. ved bruk av video, ulike former for 

respons fra pressefolk o.l. 

Lederes forhold til media: 

Det er mange Jikhetstrekk mellom bedriftslederes forhold 
( 

til media og ledelsen i offentlig virksomhets forhold til 

media. Dette understrekes av adm.dir. Egil Gade Greve, 

Bergen Bank i et foredrag: "Bedriftslederen i mediasam- 

funnet", på Norsk forening for informasjon og samfunns- 

kontakt i Oslo 12.01.83: (Foredraget er gjengitt i sin 

helhet i bilag 7). Informasjon og Kommunikasjon bør 

utgjøre 20% av en bedriftsleders effektive arbeidstid 

hevder Greve i dette foredraget, hvor han særlig fremhever 

betydningen av å ha totaloversikt i informasjonsvirksom- 

heten og arbeide utifra idealer som ærlighet og troverdig- 

het overfor media: 

tegnede) 

(understrekningen er gjort av under- 

"Når jeef nå så sterkt understreker bedriftslederens 
ansvar for informasjon og kommunikasjon, kan det være 
naturlig å stoppe opp og spørre hvor stor tid han bør 
anvende på dette arbeidet? I en undersøkelse fore- 
tatt blant 1000 toppledere i Vest-Europa for kort tid 
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siden, korn det frem at de fleste ledere brukte 5 - 
10% av sin aktive arbeidstid på intern og ekstern 
kommunikasjon. De samme ledere oppga at de mente det 
ideelle tidsforbruk burde ligge mellom 15 og 20%. 
Det er selvsagt meget vanskelig å angi et slikt 
ideelt tidsforbruk. Bedriftens størrelse og struktur 
spiller stor rolle. Personlig mener jeg at ca. 20% 
av min effektive arbeidstid bør allokeres til 
kommunikasjon. 

Spesielt når en bedrift er inne i en "krise'' vil 
etterspørselen etter informasjon være stor. 
Bedriftslederens tid vil i stor grad gå med til 
forskjellige informasjonstiltak. Dette skjer i en 
periode hvor man innerst inne ofte vil føle at man 
skulle vært opptatt med å løse årsaken til krisen, 
ikke sitte det meste av dagen i telefon med journa- 
lister og informasjonsmøter. Jeg tror allikevel at 
man i en krisesituasjon skal være innstilt på å bruke 
en stor del av sin tid til dette arbeid. I en krise 
er informasjon kanskje det viktigste styringsverktøy 
en bedriftsleder har. Mister han initiativet i 
informasjonsprosessen vil han kunne oppleve at det 
ikke hjelper ham å løse det som opprinnelig var 
årsaken til krisen - informasjonssvikten har forsert 
en utvikling og presset frem nye kriser eller gitt 
det opprinnelige problemet nye dimensjoner. Lederen 
kommer ''bakpå" og risikerer å gå tapende ut av 
situasjonen. Slaget om mange viktige saker er vunnet 
eller tapt i massemedia. 

For å takle informasjonsvirksomheten "både i gode og 
vonde dager", er det vesentlig at bedriftslederen 
vier sin oppmerksomhet til organiseringen av informa- 
sjonsfunksjonen og informasjonsprosessen. Jeg er 
tilhenger av en desentral informasjonsvirksomhet med 
stor grad av delegering av oppgaver. Enhver leder 
skal ha klart at han på samme måte som han har et 
drifts-, økonomi-, og personalansvar for sitt område 
- også har et informasjonsansvar. Orn han velger en 
slik desentral informasjonslinje, må bedriftslederen 
sørge for at det foreligger en klar policy og klart 
opptrukne retningslinjer for informasjonsvirksomheten 
- samtidig som han gjennom sin egen virksomhet må gi 
organisasjonen signaler på hvordan han ønsker informa- 
sjonsoppgavene løst. 

Informasjonsvirksomhet setter også strenge krav til 
bedriftslederens evne til å ha en totaloversikt. I 
dagens norske mediasamfunn finnes det medier som har 
"dead-line" nær sagt til enhver tid av døgnet. Når 
en leder får et spørsmål fra en jounalist, eller 
kanskje han får fremlagt hvilken informasjon jour- 
nalisten sitter inne med og får minutter til å 
vurdere om han skal bekrefte/avkrefte/kommentere, er 
det vesentlig at han har en totaloversikt, slik at 
han hurtig kan bedømme hva det betyr å slippe ut 
eller bekrefte informasjonen. 
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Det er for øvrig et tankekors for meg at bedrifts- 
ledernes grunnutdanning mangler nødvendig opplæring i 
informasjon, kommunikasjon og ledelse i mediasam- 
funnet. Det burde være en oppgave for institusjoner 
som f.eks. Norges Handelshøyskole, å se nærmere på 
hvordan de kan forberede sine studenter til å møte 
disse oppgavene når de kommer ut fra høyskolen. 

Et vesentlig trekk i mine betraktninger hittil, både 
om media og bedriftslederen, er troverdighet. Dan 
Lunberg presiserte nødvendigheten av tillit fra 
publikum til massemedia. Denne tillit må etter min 
mening baseres på massemedias troverdighet. Media må 
finne seg i denne vurderingsnorm. Det samme krav kan 
imidlertid også stilles til bedriftslederen. Tro- 
verdighet er som kjent ikke noe man uten videre kan 
påberope seg. Etter min mening bygges troverdigheten 
til en bedriftsleder og til næringslivet i sin helhet 
opp gjennom en kontinuerlig prosess. Hovedingredi- 
ensene i denne prosess er en bevisst og planmessig 
informasjon om bedriftens liv. Uten godt kjennskap 
til næringslivet er det umulig å bygge opp troverdig- 
het. 

En annen hovedingrediens er en fullstendig ærlighet i 
all ens informasjon, ikke minst på de felter hvor det 
svir mest å være ærlig. Daglig møter bedriftslederen 
fristelsen til å pynte på sin informasjon eller rett 
og slett å unnlate å informere om det ubehagelige. 
Det er min oppriktige overbevisning at det er i 
seieren over alle disse små fristelser at den solide 
troverdighet bygges opp. Lønnen for disse daglige 
belastninger og ubehag får man den dag bedriften 
eller dens leder står i en krise og offentligehten 
uten videre aksptere hans fremstilling fordi han har 
offentlighetens troverdighet". 
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2.3 Håndbok om el-kraft i Norge. 

Det finnes ikke noen håndbok om el-kraft i Norge: En bok 

som beskriver el-kraft-energi utfra historiske, øko- 

nomiske, samfunnsmessige, tekniske aspekter. 

NVE burde ta initiativ til at en slik bok blir skrevet, 

ved å kontakte et forlag for å igjennomdiskutere et slik 

prosjekt og sondere behovet for en slik bok. (se også 

beskrivelse av behovet for en slik bok beskrevet av Eirin 

Haugen ved biblioteket, ved NVE, bilag 3.) 

Hva bør en slik bok inneholde? 

Form: 

Bilder: 

Tekst: 

Boka bør være en lettfattelig og enkel presen- 

tasjon av vannkraftens rolle i det norske samfunn. 

Stoffet bør suppleres med et rikt billedmate- 

riale, dvs. den lay-out-messige presentasjoner av 

stoffet bør være etter moderne profesjonelle 

normer. 

Alle sider ved vannkraftenergi bør bli presentert 

i boka på en upartisk og verdinøytral måte. Både 

historiske og nåtidige aspekter bør bli behandlet. 

Eksempelvis kan en tenke seg problemstillinger 

som; 

Vannkraftenergiens betydning for den økonomiske 

utviklingen i Norge 

Saksbehandlingsrutiner ved kraftutbygging 

Hvordan fungerer et kraftverk 

Beskrivelse av endel sentrale besøkskraftverk i 

Norge. 
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Register med endel tekniske data og beskrivelser 

av sentrale begrep innen kraftutbygging og 

kraftverksdrift. 

Vannkraftutbyggingspolitkken i Norge siden 1945 

Beskrivelse av omstridte saker i norsk kraft- 

utbygging. 

Hvem beslutter å bygge ut et vassdrag, NVE eller 

de politiske myndigheter? 

Presentasjon av et større anlegg som f.eks. 

Ulla-Førre. 

Kraftverk før og nå: De første kraftverk 

sammenliknes med dagens tekniske løsninger. 

Alternativene til vannkraft. 

Forfattere: 

Hvem bør skive de ulike avsnittene i denne håndboka? 

Sorn initiativtakerne sammen med et forlag bør vi 

kontakte ulike ressurspersoner på de felter det er 

naturlig å beskive. Endel ressurspersoner finnes 

innen NVE, mens andre må leies utenfra. 

Hvilke interessegrupper: 

1) Opinionslederne: 

Opinionsledere er i massekommunikasjonsteorien men- 

nesker som setter seg grundigere inn i et saksområde 

enn det som er vanlig i befolkningen; Vi kan alle 

være opinionsledere hver på vårt interessefelt. 

Poenget er at slike opinionsledere ofte blir rådspurt 

av andre som ikke setter seg grundigere inn i et 

saksfelt. Masse-kommunikasjonsteorien tillegger 

opinionslederne stor betydning som forrnidlingsfaktor 

og opinionsfaktor i samfunnet. 
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Vi har et dårlig informasjonstilbud til mennekser som 

vil sette seg grundigere inn i vannkraft-energi; En 

bok som nevnt over vil kunne dekke dette behovet. 

2) Pressefolk er viktige kunnskapsformidlere i et sam- 

funn. Pressens beskrivelse av vannkraftsaker er en 

viktig opinionsdannende faktor vi må ta hensyn til. 

Når det ikke finnes litteratur på markedet som gir en 

rask og klar presentasjons av basis-kunnskaper om 

vannkraft, oppstår misforståelser, som kunne vært 

unngått. 

Vi bør her være klar over at en håndbok om vannkraft- 

energi bør være slik utformet at den også skal kunne 

brukes som oppslagsbok for pressefolk. 

Viktig her er at pressefolk ofte arbeider under 

sterkt tidspress og har derfor liten tid til fordyp- 

ninger innen de felt de skriver om - med mindre de 

har spesialoppgaver f.eks. innen vannkraftenergi i 

sin redaksjon, hvilket kun finns i større aviser. 

3) Periodisk interesserte: 

Nyhetsinteresse omkring en utbyggingssak, eller annen 

pressefokusering omkring NVE's arbeidsfelt vil øke 

folkeopinionens interesse av å sette seg bedre inn i 

saksområde vannkraft. En riktig presentasjon av 

vannkraftenergi ved Norsk Teknisk Museum er også 

egnet til å skape slik interesse. 

Studier: Særoppgaver i ulike klassetrinn i grunn- 

skole, videregående skole eller høgskole/universitet 

kan få avgjørende basiskunnskaper fra en håndbok om 

vannkraftenergi. 
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4) Til NVE-ansatte. 

Det er av stor betydning for de ansattes daglige 

arbeid i Etaten at de har en bred kunnskap om vann- 

kraft-energi. I en så stor etat som NVE, kreves en 

øket spesialisering; Hver enkelt arbeider innen sitt 

spesialfelt og kjenner dette godt, men kjenner 

kanskje mindre til vår virksomhet for øvrig. Hver 

enkelt medarbeider kan derfor ha glede av å få en 

slik bok i gave av NVE. 

5) Oppslagsverk til skolen: 

Sorn en service overfor skoleverket kan boken tilbys 

skolene som oppslagsverk for lærere og elever. 

Engelsk utgave 

6) Utenlandske interessegrupper. 

Hvis NVE i fremtiden skal videreutvikle samarbeid med 

land utenfra Skandinavia, kan interessen for basis- 

kunnskap om norsk vannkraft være betydelig. En over- 

settelse av et slikt verk til engelsk kan derfor være 

interessant som en profilering av vår virksomhet 

overfor utenlandske interessegrupper. 
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2.4 Informasjon gjennom Norsk Teknisk Museum om 

el-kraftutbyggingens historie og nåtid. 

Norsk Teknisk Museum har invitert NVE til et samarbeid om 

utstillingen i det nye Tekniske Museum som nå er under 

planlegging. NTM trenger i første rekke ekspertise og 

økonomisk støtte til å gjøre utstillingen så severdig som 

mulig. 

Dette kan fra NVE's side betraktes som en riktig anledning 

til å profilere vår virsomhet. Norge har ikke et eget 

museum til å dekke el-kraft slik Sverige nå har. (Se 

bilag 10). Et samarbeidsprosjekt med NTM kan derfor være 

den beste løsningen for ivaretakelse av NVE's museale 

interesser. 

I notatet fra NTM heter det; 

"Vedr. samarbeid mellom NVE OG NTM om utstilling i 
det nye Teknisk Museum. 

Energi - en forutsetning for vår tilværelse og 
krumtappen i det moderne samfunn. 

Dette kan kanskje settes som arbeidstittel for en av 
de mest sentrale utstillinger i Norsk Teknisk Museums 
nye bygning som skal stå ferdig i 1985. De besøkende 
møter temaet med en gang de passerer fra vestibylen 
til utstillingsarealene: Et vannhjul med 8 meters 
diameter dekker en hel vegg, og går gjennom flere 
etasjer i trappeoppgangen. Hjulet går rundt ved 
hjelp av vann og gjennom eikene i hjulet ser man 
elven og den gamle industribebyggelsen fordi det bak 
hjulet er et sirkulært vindu med samme diameter som 
vannhjulet. 

Ikke langt fra vannhjulet står Norges eldste damp- 
maskin. Den skal også etter planen svive om enn ikke 
med damp. Vindmølle, tredemølle og hestevandring 
blir også å finne. Disse gjenstander og flere andre 
skal gi utstillingene det historiske perspektiv, men 
like viktig er det å gi den besøkende informasjon om 
den enorme betydning energien har fått i dagens sam- 
funn, og kanskje også å se fremover mot morgendagen. 
I vedtektene for Norsk Teknisk Museum fra 1914 står 
det at museet ikke bare skal beskjeftige seg med tid- 
ligere tiders teknologi, men også vise utviklingen 
"helt frem til de nyeste oppfinnelser og konstruk- 
sjoner". Ved å gi informasjon på den måte at publi- 
kum selv kan få maskiner og apparater til åvirke 
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blir det hele mer spennende og interessant. Prin- 
sipper og virkemåter for maskiner og apparatur vises 
også ved flowsheets og prinsippmodeller der bevegelse 
fremkommer ved hjelp av polarisert lys. Video, data- 
terminaler osv. vil gi langt større engasjement enn 
bøker og trykksaker, men heftet "Vannkraft i Norge" 
vil kunne gi mange ideer til emnevalg, likedan heftet 
"Ulla-Førre". Det er også et audi tor ium hvor det kan 
kjøres filmer og audio-visuelle diasprogram på flere 
skjermer samtidig. 

Utstillingen vil ta for seg temaer som: 
Hva er energi; Hvorfor trenger vi engeri; Energien 
og den enkelte; Energien og samfunnet; Hvordan 
frembringe nyttbar energi; Hva brukes energien til, 
Tradisjonelle energikilder og nye (alternative) 
energikilder. Energiproduksjon og belastning på 
naturen (vannkraft: sår i naturen, tørrlagte elver. 
Vannkraft: forurensninger, atomenergi: radioaktivkt 
avfall m.m.). 

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen står sentralt 
i energiproduksjonen i Norge. Vi mener at det gjen- 
nom en utstilling som skissert ovenfor vil være meget 
gode muligheter til å få formidlet informasjon innen 
dette viktige felt. Det regnes mellom 100 og 150 000 
besøkende i året, av disse kanskje opp imot 40 000 
skoleelever som tar del i museets undervisningsopp- 
legg. Men museet trenger penger for å kunne gjennom- 
føre utstillingen etter de ideer som er skissert. På 
samme måte som Televerket tar i bruk utstillingen i 
museet og satser betydelige beløp på å gjøre disse så 
gode som mulig tror vi at Vassdragsvesenet bør kunne 
regne med at en satsing på informasjon ved hjelp av 
utstillinger i museet vil gi gode resultater. 

Arealene som tenkes anvendt vil kunne bli fra 350 - 
450 m2, alt etter hva det vil vise seg å bli behov 
for, og hva økonomien tillater. Energi vil naturlig- 
vis også komme inn i de fleste utstillinger i museet." 

2 
NTM har stilt et areal på 400 m til disposisjon for en 

utstilling om el-kraftenergi. * 

"Referat fra kontaktmøte om Energi-utstilling i det 
nye NTM 23. august 83. 

Tilstede: Skarheim, Lindtveit og Pramm. 
Christensen kunne ikke møte. 

Man diskuterte utstillingens plassering og innhold, 
og ble enige om å satse på den av NTM foreslåtte 
plassering i kjelleretasjen ved siden av det store 
vasshjulet. Arealet er her på ca. 400 m2 med 

* Kartskisse av forslag til utforming av energiutstillingen 
i det nye museet, se bilag 11. 
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muligheter for senere utvidelser. 
trapp eller heis en etasje ned fra 
Det er tre monumentale gjenstander 
basis i utstillingen. Disse er: 

Adgangen er via 
inngangsplanet. 
som vil utgjøre 

Vasshjulet fra Sanne og Solli Bruk (8 m diam.) 
Dampmaskin fra Horten. 
Peltonturbin aggregat fra Krogstadelven. 

Man ble enige om følgende fremdriftsplan videre: 

1. NTM arbeider viderer med utformingen med grunnlag 
i skisse av 12.8.83. Det tas hensyn til tran- 
sportveier etc. 

NTM innhenter spesifikasjoner og priser på utstyr 
og tjenester til bruk i utstillingen, det kan 
være slike ting som video, data, technamation- 
modeller, annet demonstrasjonsmateriell. NTM 
utarbeider forslag til aktuelle temaer og gjen- 
stander (med særlig vekt på den historiske delen). 

2. NVE utarbeider en liste over aktuelle temaer og 
gjenstander i Energi-utstillingen (med særlig 
vekt på det dagsaktuelle og framtidsrettende). 

3. NTM og NVE kommer sammen til et møte og blir enig 
om utstillingens innhold (i grove trekk). 

4. Det engasjeres et utstillingsfirma til å gjøre et 
forprosjekt på utforming av Energi-utstillingen. 

5. På grunnlag av resultatene fra forprosjektet 
søkes det om midler hos NVE og ev. andre til 
detaljprosjektering og bygging av utstillingen i 
NTM. 

Skarheim tar nærmere kontakt med NTM for å avtale 
tidspunkt for neste kontaktmøte (medio sept.) 

25.8.83. 

H. O. Prarnrn" 

Det er nå kjent at NTM alt har et samarbeid med Televerket 

om utstillinger i det nye museet. Televerket har til nå 

bevilget 5. mill. kroner til sitt samarbeidsprosjekt med 

NTM, og reelle forhandlinger er nå i gang med arkitekten 

for museumsbygget, konsulentfirmaet som skal bistå Tele- 

verket og NTM, og de to partene om utstillingens utforming. 

Dette opplyses ved NTM. 

Dataindustrien er av NTM også koplet inn i dette utstil- 

lingsprosjektet i det nye museet. 
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LAGING AV EN 15 - 20 MINUTTERS FILM TIL BRUK I DET NYE 

MUSEETS "SMÅKINOER"/VIDEOGRUPPER. 

NTM ønsker å satse fullt ut på audio-visuelle midler ved 

de nye utstillingslokalene. Publikum vil bl.a. kunne 

supplere utstillingene med filmer eller video-program som 

illustrerer ulike temaer innen NVE's arbeidsfelt, som 

f.eks. hvorledes bygges et moderne kraftverk, hvorledes 

fungerer et kraftverk; eller en generell presentasjon av 

el-kraftenergi. 

NTM har ytret ønske om en eller flere slike filmer som kan 

brukes i småkinoene. 

En gruppe ved NVE bør derfor sammensettes for å 

diskutere manus og opplegg for en film på ca. 15 - 

20 minutter. 

Det må engasjeres profesjonelle filmfolk til oppgaven. 

Den økonomiske ramme for en slik film vil antydnings- 

vis være ca. kr. 10.000,- pr. minutt ferdig innspilt 

film. (ifølge anslagsvis anbud fr a, Gregory A. 

Dupree, London). I tillegg kommer utgifter til 

reisevirksomhet for å få gjort de nødvendige opptak. 

En film som antydet over har flere anvendelser: 

F.eks. utstillingslokaler sentralt i Oslo i tilknyt- 

ning til NVE's lokaliteter med audiovisuelle midler, 

vårt tilbud til skoleverket, ved seminarer, etc. 

En film kan teknisk sett uten særlige merkostnader 

spilles over på video-tape. 

Forslag til videre behandling av denne saken: 

1. NVE's ledelse må ta stilling til om vi skal samar- 

beide med andre grupper innen el-kraftenergi om denne 

utstillingen (f.eks. ELI) eller om vi skal stå for 

bistand og utforming alene sammen med NTM. 

2. NVE kontakter reklamefirmaer om anbud på utforming og 

gjennomføring av utstillingen, utifra de på forhånd 
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gitte rammer for utstillingens areal og effekter som 

tenkes brukt. 

3. Det økonomisk og kvalitativt mest fordelaktige rek- 

lamefirmaet gis i oppdrag å gi et utkast (forprosjekt) 

på utstillingen, utifra den grafiske profil som til- 

fredsstiller en felles norm for NTM og NVE. 

4. Utifra dette forprosjekt bør det være mulig å anslå 

hva denne utstillingen krever av bevilgninger: NVE 

må da ha tatt stilling til de økonomiske rammer for 

prosjektet. 

Det bør her særlig legges vekt på rasjonaliserings 

hensyn m.h.p. at flere av de modeller som bestilles 

til denne utstillingen kan brukes også i andre sammen- 

henger: f.eks. utstillinger ved besøksverk; Bestilling 

av flere modeller samtidig kan gi økonomisk gevinst, 

og samtidig utfylle NVE's behov også i andre sammen- 

henger. 

5. Det bevilges kr. 200.000,- til laging av en 15 - 20 

min. film til bruk; NTM, og utarbeides dreiebok for 

dette arbeidet. 
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2.4.1 Hakavik kraftverk som informasjonssenter: 

Samarbeid mellom NVE og skoleverket/NTM 

Hakavik kraftverk er i første omgang tenkt brukt som 

seminarsenter for lærerhøgskolestudenter som vil studere 

energi. Denne utnyttelsen kommer i tillegg til at Hakavik 

kraftverk også fungere som kraftverk. 

Slik saken nå står, er en gruppe lærerhøgskolestudenter 1 

gang med å skrive seminaroppgave om energi-undervisning 

ved Hakavik kraftstasjon. Ca. mai 84, vil oppgavene være 

ferdig skrevet, og NVE avventer derfor resultatet av dette 

arbeidet før det blir gjort noe i saken fra vår side 

opplyser initiativtaker til informasjonssenteret på 

Hakavik, overingeniør Reimer Berg. 

(Se bilag 5: Møtereferat av R. Berg om Hakavik kraftverk 

av 9.6.83). 
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2.5 Tilbud til skoleverket. 

Skolen er en betydningsfull opinionsfaktor på lengre sikt. 

A arbeide med skolene er derfor å arbeide med fremtidens 

opinion. Analogt med oljeselskapene er det viktig at også 

NVE går mer aktivt inn for å formidle kunnskap om vann- 

kraftenergi og energiøkonomisering. Dette informasjons- 

tilbudet bør presenteres slik at det refererer seg direkte 

til den enkelte elev og lærer ved å t a  opp temaer som 

angår "alle og enhver" i dagliglivet. Både produksjon, 

distribusjon og bruk av energi. 

Brosjyren "Vannkraft i Norge" er det eneste gode tilbudet 

vi har til skoleverket i dag. 

På kort sikt bør vi gå ut med tilbud om gratis klassesett 

av denne brosjyren til skolene. På lengre sikt bør vi i 

samarbeid med skoleverket komme frem til et bredere og 

bedre tilbud. Et slikt samarbeid er nå etablert etter 

initiativ av Reimer Berg ved Hakavik-prosjektet, og Norsk 

Teknisk museum. (se egne beskrivelser av dette). 

Plakater med informasjon om vannkraftenergi er også et 

godt tilbud til skoleverket. Slike henges ofte opp i 

klasse- rommet, og vekker interesse. 

Problem omkring lærerens arbeidsforhold m.h.p. materiell: 

De fleste grunnskoler er ofte dårlig utstyrt med infor- 

masjonsmateriell til bruk i undervisningen, takket være 

skolebudsjettene. I tillegg har lærerne begrensninger i 

bruk av fotokopiering pga. åndsverkslovgivningen. 

I en slik situasjon er et gratis-tilbud av materiell til 

undervisningen et velkomment tilskudd. Lærerne vil derfor 

i de fleste tilfeller ta dette i bruk hvis det bærer preg 

av å være seriøst og saklig presentert på en lay-out- 

messig god måte. 
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Hva har skoleverket interesse av? 

Lærebokas tildligere så dominerende rolle i undervisningen 

er betydelig svekket. Nå bringes ulike typer materiell 

inn etter tema og muligheter: F.eks. brukes avisutklipp 

og brosjyrer nå i større grad enn tidligere. 

Film og video er også relevante tilbud. Også her er det 

viktig å presentere kunnskaper slik at hver enkelt kjenner 

seg selv igjen i problemkomplekset. 

Filmen* som foreslås laget til informasjonsvirksomhet ved 

NTM vil kunne tjene også dette formål. 

Informasjonsservice overfor skoleverket: 

Med 1/2 t i l l  års mellomrom bør vi kunne informere skolene 

om hva vi kan tilby dem av materiell, filmer, video** og 

eventuelt andre tjenester. 

Vi kan i dag tilby skoleverket følgende filmer til utlån 

og utleie gjennom Statens filmsentral og Opplysningsfilm 

A/S. 

Følgende filmer er til utlån hos: 

Opplysningsfilm a/s 

Jo mere vi er sammen (1981) 

20 min. farge, norsk tale 

En film som beskriver hvordan en i de fem nordiske 

land har bygget opp et samarbeid når det gjelder 

elektrisitetsforsyningen: NORDEL. 

* En profesjonell film vil koste ca. kr. 10.000,- pr. min. 
ferdig laget. Det er trolig aktuelt å lage en film i 
størrelsesorden 15 - 20 minutter. 

** Filmer kan teknisk sett overføres til videokassetter. 
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Filmen forteller dels hva elektrisiteten er som 

prinsipp, dels om dens allsidighet som energiform i 

Skandinavia, men særlig hvordan sarnkjøringssystemet 

de skandinaviske landene imellom er bygget opp og 

virker. 

Steintippen, vegetasjon og landskap (1974) 

18 min. farge, norsk tale og engelsk tale 

Filmen gir en rekke eksempler fra kraftutbyggings- 

steder i Norge der en har hevet et landskap opp fra å 

være skjemmende til å fremstå som et godt miljø, 

takket være riktig.forming, plassering og en for- 

nuftig vegetasjonsetablering. • :En. meget aktuell film 

i forbindelse med diskusjonen om rftutbygging. 

Mellom fjella ein stad (1974) 

22 min. farge, norsk tale og engelsk tale 

Filmen forteller om natur og levevilkår i bygdene 

Eidfjord, Sima og Osa - før kraftutbyggingen i 

Eidfjord tok til. 

Ulla-Førre (1975) 

20 min. farge, norsk tale og engelsk tale 

Kraftutbygging - et omstridt terna. HVORDAN ser 

lokalbefolkningen på utbyggingen? Hva er det 

egentlig som skjer i et utbyggingsstrøk. 

Landskapspleie og kraftutbygging (1971) 

26 min. farge, norsk tale og engelsk tale 

Terskler (1978) 

24 min. farge, norsk tale og engelsk tale 

Ved vannkraftutbygging står en gjerne overfor en 

sterk redusert vannføring i elvene med de ulemper 

dette kan medføre for omgivelsene. 
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Terskelbasseng kan opprettholde et stabilt grunn- 

vannsnivå, gi landskapet et vannspeil, virke gunstig 

i biologisk sammenheng og gi nye muligheter til 

friluftsliv. Det er også interesse for å bygge 

terskler i uregulerte vassdrag. 

Liv i regulerte vassdrag (1980/81) 

35 min, farge, norsk tale og engelsk tale 

Filmen biskriver økologiske forhold i regulerte 

vassdrag, vesentlig knyttet til terskelbygging. 

Terskelprosjekt blir presentert. 

En kraftledning blir til (1982) 

25 min. farge, norsk tale 

Filmen handler om utredningsarbeidet, planleggingen 

og bygging av en kraftledning. Bl.a. får vi være med 

på helikoptermontasje av master. Filmen er beregnet 

på skoler av forskjellig slag og i det hele tatt et 

interessert publikum uten teknisk bakgrunn. 

Eidfjord-anleggene under bygging (1982) 

35 min. 

En dokumentarfilm fra byggevirksomheten ved Sima 

kraftverk i Eidfjord. filmen er en forkortet versjon 

av en annen film på 1 time med samme tema. 

Filmene er til leie gratis, men returporto må betales. 



- 39 - 

Følgende filmer er til utlån hos: 

Statens filmsentral 

Så klart som vann (1969) 

11 min. farge, norsk tale 

En alarmerende film om de problemer vårt land står 

overfor med forurensingen av vassdragene våre. 

Telekraft - Utbygging av Tokke kraftverk (1964) 

29 min. norsk tale 

I 1956 ble de første spadestikk tatt i Vest-Telemark, 

og eventyret om Tokke kraftanlegg tok til. I denne 

filmen følger vi arbeidet slik det gikk framover fra 

1956 til 1963, da de første aggregater ble satt i 

drift og Tokke I var ferdig. Filmen viser hvilket 

enormt arbeid som må til for å skape landets største 

kraftverk. 

Samtidig er det fortellingen om "hvordan et kraftverk 

blir til". 

Hvite kull (1970) 

12 min. farge, norsk tale 

Utbygging av vannkraft. Det legges vekt på å finne 

fram til de best landskapsmessige løsninger innenfor 

den tekniske og økonomiske ramme som er lagt for det 

enkelte prosjekt. 

Sira-Kvina (1979) 

25 min. farge, norsk tale 

Utbyggingen av Sira-Kvina kraftverk, fra den første 

planlegging fram til 1968 da første byggetrinn var 

ferdig og klar for offisell åpning. 



- 40 - 

Vårt bygg blir til (1965) 

26 min. farge, norsk tale 

I nærheten av Frognerparken i Oslo er reist et av de 

største og mest moderne offentlige administrasjons- 

bygg. Bygget tilhører Norges vassdrags- og elek- 

trisitetsvesen. I denne filmen følger vi dette 

bygget helt fra tegnebrettet og den nakne tomta fram 

til bygget er ferdig i 1964. 

Landskapspleie og kraftutbygging (1971) 

26 min. farge, norsk tale 

Fra naturlandskap til kulturlandskap. Hvilke hensyn 

må tas under kraftutbygging for å bedre forhold til 

naturomgivelser. Vårt kulturlandskap forteller våre 

etterkommere om vårt liv og vår levemåte, og hvordan 

vi evnet å bruke og forme våre omgivelser. 

Vøringsfossen (1969) 

13 min. farge, norsk tale 

Filmen er en forkortet versjon basert på dokumentar- 

opptak og opptak fra modellforsøk foretatt av 

Vassdrags- og havnelaboratoriet etter oppdrag fra 

Statskraftverkene i Norges vassdrags- og elektrisi- 

tetsvesen i forbindelse med planene om utnyttelse av 

vassdragene i indre Hardanger til elektrisitetspro- 

duksjon. 

For hver film i Statens filmsentral er lånegebyret 

kr. 30, - . 
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Kurser for lærere i grunnskolen og den videregående skolen 

om NVE slik pressekurset fungerer i dag, kan være et 

supplement. Her må vi først få en respons fra skole- 

verket om motivasjonen for et slikt kurs: Vi bør da i den 

sammenheng kunne tilby undervisningsmateriell som lærerne 

kan støtte seg til når deres kunnskap om vannkraft skal 

formidles videre til elevene. Vi bør også være klar over 

at lærere har andre preferanser enn pressefolk m.h.p. et 

slikt kurs. 

Respons fra lærerne: 

I forbindelse med Hakavik-prosjektet nevnt over er en 

gruppe lærerhøyskolestudenter i arbeid med å tilrettelegge 

undervisning om vannkraftenergi med utgangspunkt i Hakavik 

som undervisningsprosjekt. En slik gruppe vil gi oss 

verdifull informasjon om hvilke behov skoleverket har for 

materiell, og hvorledes dette materiell skal utformes for 

å være pedagogisk "up to date", og tilpasset skolens 

arbeidsoppgaver. 

Besøk i skolen? 

Med de ressurser vi i dag disponerer på informasjons- 

kontoret er det ikke mulig å tenke seg at vi skal ha 

kapasitet til å besøke skoleverket for å informere om 

vannkraft; En mer rasjonell måte å løse dette behovet på 

er gode, illustrative filmtilbud med elementærkunnskaper 

om vannkraft og andre av NVE's saksområder. 

Samarbeid med Norsk Teknisk Museum om informasjon til 

skolen. (se egen sak om utstilling ved NTM kap. 2.4) 

På sikt er det naturlig å tenke seg et samarbeid med NTM 

om vannkraft-informasjon til grupper av elever fra ulike 

skoler. Dette gjelder ikke bare Oslo-skolene ettersom 

flere skoler i distriktet arrangerer reiser til Oslo for . 
å se på bl.a. museer. 

Ved NTM finnes bl.a. filmrom hvor det kan vises filmer i 

tillegg til utstillingsmaterialet. 
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Stipend: 

Vi bør utvide og forbedre vårt brosjyretilbud til skole- 

verket: I den anledning kan det være mest hensiktsmessig 

å lyse ut et stipend til en eller flere lærere/adjunkter/ 

lektorer. Stipendet bør brukes til å finansiere studier 

innen el-kraft-energi ved siden av ordinær undervisning. 

Stipendet bør sette som en av betingelsene at det gis et 

utkast til brosjyretekst som er egnet for undervisning i 

grunnskolen, ungdomsskolen og den videregående skolen. 

Dette tiltaket innebærer at stipendiaten får anledning til 

å delta på f.eks pressekurset, se kraftverk, damanlegg, 

samtale med ulike avdelinger innen etaten sentralt etc. 

Stipendiet må være av en størrelse som gjør det interes- 

sant for ressurssterke kandidater å søke: Det bør fore- 

trekkes søkere som har vært i undervisning i flere år og 

kjenner den praktiske siden ved undervisningssituasjonen. 

Det er en fordel om søkerne har deltatt i liknende arbeid 

tidligere. 
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2.6 Videreutvikling og forbedring av pressekontakt og 

informasjon 

God kontakt med pressen er en av forutsetningene for vårt 

informasjonsarbeid. En god kontakt mellom pressen og 

informasjonskontoret innebærer at det bygges opp et til- 

litsforhold mellom oss. Vi må bestrebe oss på saklig 

informasjonsformidling til pressen uten innslag av propa- 

gandafremstøt og "mas i tide og utide" om saker som har 

liten interesse for pressen lokalt eller på landsbasis. 

Våre meldinger må derfor være gjennomtenkte og kvalitativt 

gode, sett fra pressens synspunkt. Vi må med andre ord 

opparbeide oss et godt image, eller en god profil overfor 

pressen, for å oppnå tillit og bedre spalteplass for våre 

saker av allmenn interesse. 

For bl.a. å øke antall pressemeldninger og artikkel- 

tjenesten overfor pressen ble det opprettet en ny stilling 

som informasjonskonsulent, den stillingen undertegnede nå 

har. (Stillingen ble besatt 7.2.83). 

Pressekurs 

I tillegg til pressemeldinger og artikkeltjeneste er det 

viktig å ha kontakter rundt om i de ulike avisene, presse- 

byråer og NRK med journalister som har interesse av vårt 

arbeidsfelt og som ønsker å sette seg grundigere inn i 

dette arbeidsfelt. 

NVE's pressekurs for journalister våren 1983 høstet flere 

lovord fra pressen, og det ble laget flere reportasjer 

utfra de opplysninger som ble formidlet der. 

Feedback 

En forbedring av dette pressekurset kunne være et rolle- 

bytte f.eks. som siste arrangement på kurset. Noen jour- 

nalister kunne f.eks. påta seg å lære møteledelsen, og 

NVE's ekspertise noe om hvorledes de skal formidle seg og 

uttrykke seg for å nå frem i media, og hvilke saker som 

har interesse for vår tids journalistikk. Foreleserne ved 
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kurset bør i størst mulig utstrekning møte journalistene 

ansikt til ansikt for å diskutere den pressedekning NVE 

får. Journalistenes problemer i dagens arbeidssituasjon 

er ofte tidspress; 

Journalistene har ofte liten tid på seg til å skrive 

artiklene, og kan derfor lett komme med unøyaktigheter 

sett fra ekspertisens side. Ofte forekommer misforstå- 

elser basert på manglende kunnskap om vår virksomhet. 

NVE's pressekurs er derfor godt anvendte penger til 

opplysningsarbeid blant pressefolk. 

Oppfølging av kurset 

Vi bør også se oss i stand til å følge opp dette presse- 

kurset med ytterligere informasjonstilbud til kursdel- 

takerne etter kurset for å holde kunnskapene ved like og 

videreutdanne journalistene om el-kraft-energi. 

Tilsvarende forslag gjelder også NVE's pressekurs for 

redaktører. Her bør feedback-mulighetene være bedre enn 

på journalistkursene ettersom redaktørene oftest er mer 

erfarne innen yrket, og sitter i nøkkelposisjoner i redak- 

sjonene, der avgjørelser og prioriteringer foretas utfra 

avisens journalistiske linje og nyhets-stoffets "salgs- 

verdi". En dialog mellom redaktørene og NVE-ansatte om 

NVE's profil i pressen vil kunne være et verdifull innslag 

der begge parter kan lære å forstå hverandres arbeidsfelt 

og arbeidsmetoder. 

Pressekonferanser ved spesielle saker; 

Omfattende utbyggings-planer o.l. kan være passende 

anledninger til å arrangere pressekonferanser: 

Omfattende saker er ofte vanskelige å forklare i en kort 

pressemelding, (pressemeldninger bør oftest være korte, se 

eget avsnitt om pressemeldinger). 

På en pressekonferanse bør pressen få anledning til: 

1. å treffe de NVE-ansatte som er ansvarlige og har 
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arbeid med gjeldende sak og utfra dette i dialogform 

sette seg grundig inn i saken. Her kan en grundig 

informasjon i utgangspunktet være arbeidsbesparende 

på lengre sikt, for NVE, og bidra til å gi NVE en 

utadvendt profil i pressens omdømme. 

2. Pressefolkene bør få utdelt skrevne kilder med data 

om den gjeldende sak. Dette forhindrer ofte feil og 

misforståelser i fremstillingene. 

Pressemeldinger 

Pressemeldingene er NVE, informasjonskontorets viktigste 

nyhetsformidling til media. De fleste pressemeldninger vi 

sender ut får større eller mindre respons i pressen. Det 

hender imidlertid ofte at det blir gjort visse endringer i 

meldinger av NTB, Radio/TV, eller avisene; Erfaringene det 

siste halvår er at innholdet ikke blir vesentlig endret, 

og at vi blir tatt alvorlig og brukt i media. 

Pressemeldingens begrensning er som tidligere nevnt; 

1. Det som skal formidles må ha en nyhetsverdi for å bli 

tatt alvorlig. 

2. Vi må ikke la det gå inflasjon i utsendelsene av 

pressemeldinger, fordi det senker respekten for 

pressemeldinger: "Mas i tide og utide". 

Vi må vise journalistisk teft nok til å kunne sile ut 

de vesentlige nyheter som pressen vil ha, fra allment 

"betydningsløse" meldinger. 

Det er trolig muligheter for å sende ut flere presse- 

meldinger enn det vi gjør i dag, uten å komme i konflikt 

med det som er nevnt i pkt. 2. Dette fordi vår virksomhet 

er svært omfattende, og kan gi mye nyhetsstoff. 

Vi har tre formidlingskanaler for våre pressemeldinger; 

1. Skrevne pressemeldinger som sendes i posten. Slike 

meldinger blir aldri tatt alvorlig i NRK-Radio, men 
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er velegnet til formidling til lokalaviser som ikke 

har NTB-teleksforbindelse. Vi sender også skrevne 

pressemeldinger til de store Oslo-avisene pr. bud- 

tjenste: Det er da lettere å få pressemeldingen på 

trykk. 

2. Teleks. Pressemeldinger sendt pr. teleks er raskere 

og blir av NTB, ofte betraktet som viktige, og får 

dermed oftest større oppmerksomhet enn presse- 

meldinger pr. post. NRK tar oftere pressemeldinger 

pr. ·teleks med i nyhetene, mens pressemeldinger pr. 

post oftest kastes ifølge opplysninger fra NRK/Radio. 

3 . Telefonisk formidling; ofte har informasjonsmed- 

arbeiderne etter en stund i tjeneste fått endel 

personlige kontakter omkring i avisene som kan ta 

imot våre pressemeldinger. Det gjelder særlig 

jounalister som er spesielt opptatt av våre saker o.l. 

Foto 

En rekke henvendelser til informasjonskontoret den senere 

tid gjelder forespørsler om fotos, særlig dias fra vår 

virksomhet til ulike formål. Det er derfor behov for en 

systematisk opparbeidet samling av fotos og et skikkelig 

arkivsystem for dette arbeidet. Dette arbeidet kan tenkes 

administrert av bibliotektjenesten m.h.p. arkivering og 

utlån, mens arbeidet med å t a  bildene, systematisere og 

tekste dem må bæres av informasjonskontorets stab, eller 

fotografer leiet for kortere eller lengre tidsrom av NVE 

til konkrete fotooppdrag. En samordning av bilder ved de 

ulike driftssentra, bilder i informasjonskontorets arkiv 

etc. er en forutsetning for å få et oversiktelig system på 

dette arbeidet. 

Over tid kan et slikt fotoarkiv ha en stor dokumentarisk 

verdi. 
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2.6.1 Nye medier 

Teledata 

Hva er teledata? 

Teledata er en tjeneste for datakommunikasjon som sær- 

preges av at den er enkel å bruke. Teledata har derfor 

muligheter til å få et stort marked - i første omgang i 

næringsliv og offentlige etater, men etter hvert også i 

hjemmene. Over en vanlig telefonlinje kan abonnenten 

hente ut informasjon som ligger lagret i sentrale data- 

banker, og få den presentert på fjernsynsskjermen som 

tekst og figurer i farger. Dette krever endel spesielt 

utstyr i fjernsynsapparatet, men med masseproduksjon vil 

pristillegget for dette kunne bli ubetydelig. Telefon- 

utgiftene og det som må betales for selve informasjonen 

vil sannsynligvis være de viktigste utgiftene for abon- 

n t .  

Norsk forsøksvirksomhet 

Det britiske televerket var først ute med ideen og 

forsøksvirksomhet, under navnet Viewdata, senere Prestel. 

Dette er nå blitt en ordinær teletjeneste, åpen for 

alminnelig abonnement. 

Med sine forsøk skapte britene internasjonal oppmerksomhet 

om det nye mediet, og tilsvarende forsøksvirksomhet er 

satt igang i de fleste industriland. 

Siden teledata er basert på bruk av telenettet, og på 

grunn av den store interessen både hjemme og ute, fant 

Televerket i Norge det riktig å sette i gang utrednings- 

arbeid og en begrenset forsøksvirksomhet. 

I Televerkets utviklingsavdeling på Kjeller ble det 

sommeren 1979 satt i drift en minidatamaskin, som kan 

lagre 10.000 tekstsider. Etter å ha ringt opp denne data- 

banken, kan informasjon av ulike slag hentes ut med spesi- 

elle teledataterminaler (modifiserte fjernsynsapparater 
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plassert over hele landet. I alt kan omlag hundre abon- 

nenter betjenes. Foreløpig er et femtitalls terminaler i 

drift. 

Televerket samarbeider med en rekke institusjoner og 

foretak i forsøksvirksomheten: dagspressen, fagpressen, 

forlag, industrien, offentlige kontorer av ulike slag. 

Noen skal levere informasjon til databanken på Kjeller, 

mens andre deltar som brukere av informasjon. Terminaler 

for uthenting av informasjon er også tilgjengelig for det 

alminnelige publikum i en del biblioteker, teleekspedi- 

sjoner og andre offentlige steder. 

Teledirektoratet har utarbeidet egne vilkår for deltak- 

elsen i forsøksvirksomheten. 

Hvordan kan NVE bruke Teledata? 

Teledata har to bruksområder som kan være av interesse for 

NVE. 

1. Elektronisk database, basert på nyhetstjeneste og 

bakgrunnsdata. Her er det interessant for NVE's 

informasjonskontor å tilby tjenster til denne form 

for nyhetsformidling tilpasset dette nye mediaets 

behov og tekniske muligheter. 

2. Bedriftsinterne informasjonssystem som utvikles utfra 

Teledata-modellene er nå i sin spede begynnelse, men 

konkurrerer med andre tilsvarende systemer. (se bilag 

4. ) . 

Bergens Tidende har nå et samarbeid med Fiskeridirek- 

toratet om oppbygging av et slikt informasjonssystem 

tilpasset dette direktoratets spesielle behov. 

Bergens Tidende tilbyr salg av know-how på dette 

området. Bergens Tidende har lengst erfaring med 

Teledata i Norge, og har et samarbeid med tilsvarende 

selskap i England. 
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2.6.2 En ny mediasituasjon. 

Mediapolitikken er endret i Norge den senere tid: 

NRK-monopolet mykes opp og ulike interessegrupper får 

innpass i massemedier som nærradio, riksradio og private 

TV-selskaper. I tillegg til dette har distribusjonen av 

video-kasetter fått et eksplosjonsartet inntog på det 

norske markedet. Bare i løpet av en to-årsperiode har 

video-spillere fått innpass i hvert tiende hjem ifølge 

undersøkelser offentliggjort i media (juli 82). 

Video-markedet har vesentlig basert seg på underholdnings- 

sektoren, til nå, men kan lett ekspandere; over til infor- 

masjonssektoren innen rammen av bibliotektjenesten som 

beskrevet i kap. 2.7. Her bør NVE ha et godt dokumentarisk 

tilbud til presse og publikum. 

NVE's rolle i den nye media-situasjonen? 

Disse nye media-utfordringene må vi ta stilling til: Er 

det interesse for å delta i det nye media-bildet og hva 

vil det koste av pengeressurser og bemanning? 

Radio/TV-: 

Det er trolig mulig for NVE på sikt å få innpass i media 

enten det blir i form av nyhetsformidling, eller generell 

opplysningsvirksomhet, blandet med underholdning. Den nye 

media-situasjonen impliserer også en konkurranse om pub- 

likums oppmerksomhet. Det er derfor viktig at en eventuell 

deltakelse i media innebærer satsing på kvalitativt gode 

program, basert på hva publikum liker å høre på: m.a.o. 

profesjonell kvalitet. 

Her kreves konsulenttjenester fra mediafolk, som f.eks. 

tidligere programsekretær Sandberg i NRK, som nå har eget 

konsulentfirma for opplæring av mediabrukere. 

En forutsetning for et godt resultat ved satsing på denne 

form for utvidet informasjonstjeneste innebærer grundig 

forarbeid og en vurdering av nytte i forhold til investe- 

ringsbehovet. 
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2.7 Visningsrom sentralt i Oslo med bl.a. satsing på 

audio-visuelle hjelpemidler, utstillinger av modeller om 

el-energi o.l., utdeling av gratis informasjonsmaterialer 

og eventuelt foredragsvirksomhet ved gruppebesøk. 

Biblioteket og Informasjonskontoret ved NVE får ofte besøk 

av personer eller grupper som er interessert i å lære mer 

om el-kraft, eller studere en eller flere sider ved vår 

virksomhet nærmere. 

NVE har i dag ikke noe godt tilbud til denne gruppen 

interesserte. Et utstillingslokale eller PR-kontor i 

tilknytning til NVE's hovedkontor i Oslo vil kunne gi 

denne gruppen et bedre informasjonstilbud: 

Audio-visuelle hjelpemidler: 

Videoprogram med ulike temaer innen vårt virkefelt 

til utlån eller avspilling på stedet for besøkende; 

m.a.o. et Videotek organisert etter mønster av 

biblioteket. 

Utstillinger av modeller 

Modeller av f.eks. kraftverk kan lages på flere 

måter, alt etter hva en ønsker å betale for en slik 

modell: Modeller kan være alt fra plansjer, gips- 

figurer til mer avanserte konstruksjoner som f.eks 

viser vannets bevegelse, i form av flytende væske som 

beveger seg i en modellplansje eller tredimensjonal 

modell. 

Representanter fra NTM mener den mest avanserte 

modelltypen blir lettere forstått, og fanger mest 

interesse hos publikum. (se kap. 2.4). 

Informasjonsmateriale: 

Utdeling av informasjonsmateriale vil falle naturlig 

inn blant visningsrommenes tilbud. I slike lokaler 

har NVE mulighet til å nå flere med vårt brosjyre- 

tilbud, kanskje også grupper vi ikke har hatt kontakt 

med tidligere, fordi vår informasjonsvirksomhet ikke 

har vært tilstrekkelig utadrettet. 
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Grupperom: 

Når skoleklasser, eller andre grupper besøkende skal 

gis informasjon vil et eller flere grupperom være 

hensiktsmessig. Disse rommene bør være utstyrte med 

ulike hjelpemidler slik at informasjonsformidlingen 

blir arbeidsbesparende og pedagogisk godt presentert. 

Rommene bør kunne brukes til foredrag, filmrom, 

møterom etc. 

Hvis driften av slike visningslokaler skal baseres på 

informasjonskontorets og bibliotekets virksomhet, må dette 

innebære et øket samarbeid mellom bibliotektet og 

informasjons kontoret, og en styrking av bemanningen. 
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2.7.1 Besøkstilbud ved kraftstasjoner, damanlegg o.l. 

NVE's forskjellige anlegg over hele Norgeskartet er hver 

for seg NVE's aosikter utad, m.a.o. NVE's profil overfor 

publikum. Telefonhenvendelser til informasjonskontoret 

den senere tid kan tyde på at publikum ofte er i villrede 

eller uvitende om besøksmuligheter ved våre anlegg; Det 

lokale initiativ ved karftstasjonene er ofte utslagsgivende 

for besøk ved de ulike anleggene. Et eksempel på et slikt 

initiativ illustreres av følgende pressemelding sendt fra 

NVE-informasjonskontoret 23.6.83 på vegne av Sirna kraft- 

verk, Vestlandsverkene: 

"NVE-Vestlandsverkene i Eidfjord arrangerer: 

"Åpent hus" ved Sirna kraftverk. 

Lokalbefolkningen i Eidfjord inviteres onsdag 6. juli 
til "åpent hus" i Sirna kraftverk av NVE-Vestlands- 
verkene avdeling Eidfjord. På programmet som bl.a. 
blir annonsert i lokalpressen, står omvisning på 
kraftstasjonen og bygda Eidfjord før kraftutbyggingen 
korn. Det blir også servert kaffe og forfriskninger, 
samt tegnefilmer for barna. 
Vi ønsker på denne måten å gå nye veier for å for- 
bedre et fra før meget godt forhold mellom bygde- 
folket og kraftstasjonen, sier stasjonsleder Ivar 
Høberg ved Sirna Kraftverk i Eidfjord. 

Kontaktperson for fyldigere opplysninger: 
Stasjonsleder Ivar Høberg Tlf. 054.65200 
NVE - Vestlandsverkene avd. Eidfjord 
5783 Eidfjord." 

Nøkkelen til en bedret informasjon til publikum "ute i 

felten" er en desentralisert informasjonstjeneste 1) enten 

ved at besetningen ved de ulike anleggene inspireres og 

opplæres til en mer offensiv informasjonsvirksomhet, 

2) eller at det ansettes egne informasjonsmedarbeidere ved 

større anlegg. 

Sentralt ved informasjonskontoret i NVE Oslo, kan følgende 

gjør es: 

Eks. 1 

Før feriesesonger kan NVE annonsere og/eller sende ut 

pressemeldinger med informasjon til publikum om besøks- 

tilbud ved alle landets besøksverk: Dette kan formuleres 
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som et tilbud til ferierende, som skal besøke ulike lands- 

deler. Kraftverk og damanlegg bør derfor kunne inngå som 

en del av "det som er severdig" på f.eks. en vestlandstur. 

NVE's anlegg vil da lettere bli sett på som en naturlig 

del av de miljøene turistene (norske og utenlandske) 

besøker. Informasjonskontoret har i den senere tid fått 

flere henvendelser fra amerikanske turistselskap som 

ønsker å besøke våre anlegg. Det er m.a.o. muligheter for 

å presentere kraftstasjoner og damanlegg som rekreasjon og 

ferietilbud til turistene. 

Ved damanlegg som vanligvis ikke er betjente bør det 

settes opp informasjnsplakater slik turistnæringen gjør: 

med kartoversikter og data om anlegget. Plakatene bør 

være utformet slik at de ikke "skriker" i landskapet*, 

men bør være utstyrt med farger, utforming og plassering 

i landskapet slik at de glir inn i det miljøet de skal 

betjene. 

Eks. 2 

Turistkontorene sentralt og lokalt bør utstyres med en 

besøksguide for NVE's besøksanlegg og dammer slik at vår 

informasjon inngå som et naturlig opplegg i turistnær- 

ingen. En vannkraftnasjon bør ha dette som et naturlig 

tilbud til inn- og utenlandske turister. 

Eks. 3 

Kontakte NAF-bokas redaksjon om vårt tilbud til publikum. 

* Se kapittel 2.1.1 om Grafisk profil 
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2.8 Opprusting av Fossekallen 

Fossekallen har alt lang tradisjon som fagblad for NVE's 

virksomhet. I løpet av 1983 har bladet fått en kraftig 

ansiktsløfting i form av journalistiske og lay-out-messige 

forbedringer. Denne opprustningen har ikke gått upåaktet 

hen; Bergens Tidende hadde bl.a. meget positivt omtale av 

Fossekallens nr. 5-83, som vesentlig behandlet Vestlands- 

verkene. 

Fos sek a 11 en er m . a . o . e t t av NVE ' s II an s i k ter ut ad 11 
• 

Bladet går gratis ut til både interne og eksterne 

interesser; En betydelig mengde kunnskap om vår virk- 

somhet formidles gjennom Fossekallen, men helst til 

grupper som fra før har interesse for vår virksomhet. 

Den profesjonelle kvaliteten Fossekallens nr. 5/83 hadde 

m.h.p. fotos og ekstra antall fargesider koster mer en 

bladets budsjett kunne bære: Derfor har i dette tilfelle 

Vestlandsverkene støttet utgivelsen av dette nr. av bladet. 

En permanent opprustning av bladet krever en økning av 

Fossekallens budsjett. En permanent opprustning av 

Fossekallen kan være et tiltak som bidrar til å profilere 

NVE. 
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3.1 BemanningsspArsmøl ved informasjonskontoret sett i forhold 

til oppgavene vi har foran oss 

NVE's informasjonskontor er nå organisatorisk plassert 

innen Administrasjonsdirektoratets ansvarsområde. 

Informasjonskontorets arbeidsoppgaver skal imidlertid 

dekke alle NVE direktoratets informasjonsbehov. 

I en artikkel i Fossekallens nr. 6 1983 offentliggjorde 

informasjonskontoret følgende arbeidsdeling: 

"Informasjonskontoret i støpeskjeen: 
Arbeidfordeling skal gi bedre informasjonstjeneste 

NVE står foran et "krafttak" på informasjonssektoren. 
Vårt moderne samfunn krever en bedre informasjons- 
tjeneste enn vi i dag makter å yte: Vi må arbeide 
mer ak-t._ivt for å nå ut til publikum med en saklig 
informasjon om NVE's virksomhet, vi må utvide vår 
pressetjeneste, forbedre vårt tilbud til skoleverket 
etc., samt også gå nye veier i vårt informasjons- 
arbeide. For å møte denne utfordringen har infor- 
masjonskontoret foretatt en intern arbeidsdeling som 
vi håper skal bidra til å forbedre vår informasjons- 
virksomhet. 

Informasjonssjef Øystein Skarheim leder. og koordi- 
nerer etatens informasjonsvirksomhet. Han tar seg 
dessuten av Administrasjonsdirektoratets saker, 
forestår redigering av årsmeldingen "Vår virksomhet", 
har hovedansvaret for utarbeidelse av brosjyrer av 
ulike kategorier og for informasjonsvirksomheten ved 
NVE's besøkskraftverk. Informasjonsarbeidet innenfor 
Nordel sorterer også under ham. 

Administrasjonssekretær Irlin Taugbøl har - ved siden 
av de daglige kontoroppgaver ansvaret for den prak- 
tiske gjennomførigen av pressekurs, redaktørkonfe- 
ranser og annen kursvirksomhet. Hun redigerer 
dessuten den interne avisutklipptjeneste. 

Informasjonskonsulent Stein Morch-Hansen er presse- 
kontakt for Vassdragsdirektoratet og Eneridirek- 
toratet. Han er ansvarlig for oppbygging av en 
artikkeltjeneste for pressen, og skal videre arbeide 
med utvikling av bruk av video internt i NVE. 

Informasjonskonsulent Gunnar Christensen er Stats- 
kraftverkenes pressekontakt. Han skal arbeide med 
Informasjonskontorets tilbud til skoleverket bl.a. 
Hakavik-prosjektet samt et utstillingssamarbeid med 
Norsk Teknisk Museum. Han arbeider nå med å utrede 
spørsmålet om profilering av NVE. Artikkeltjenesten 
og fotoarbeid er en viktig del av hans arbeidsfelt. 



- 56 - 

Førstesekretær Ronald Reppe er på deltid engasjert 
med arkivering av presseklipp og billedmateriale. 

Underdirektør Erling Diesen koordinerer samarbeidet 
mellom Informasjonskontoret og Fossekallen. Det 
holdes faste samrådingsmøter for å diskutere arbeids- 
oppgaver og oppnå en best mulig utnytting av perso- 
nellressursene en rår over innenfor NVE's infor- 
masjonsvirksomhet. 

Informasjonskontoret er imidlertid avhengig av et 
utvidet samarbeid med de øvrige ansatte i etaten. 
Hver enkelt bør tenke gjennom hvilke av sine saker 
som kan være av interesse for offentligheten eller 
internt i etaten. Med den bemanningen og de 
ressurser som i dag finnes for informasjonskontoret, 
er det ikke mulig å dekke alle saker av intern og 
ekstern interesse uten slik hjelp fra hver enkelt. 
Tips om saker av interesse mottas derfor med takk." 

Den fremtidige arbeidsfordelingen og bemanningsspørsmål 

ved informasjonskontoret er avhengig av NVE's organisa- 

sjonsstruktur i fremtiden. 

Bemanningsspørsmål avhenger også av hvilke vedtak som 

gjøres m.h.p. øket innsats på informasjonssiden i NVE: 

Slik arbeidssituasjonen er i dag er det ikke mulig å dekke 

et øket arbeidsfelt med den bemanningen og de ressurser vi 

nå rår over: 

Dette gjelder både økonomiske midler og mannskapsmessige 

ressurser. Eksempelvis er informasjonskontorets reise- 

kasse i 1983 kr. 46.000,- fordelt på informasjonssjefen, 

to informasjonskonsulenter og en administrasjonssekretær. 
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3.2 Problem omkring kjøp av tjenester utenfra kontra ansett- 

else av flere medarbeidere i informasjons- og markeds- 

føringstjenesten. 

Øket arbeidskraftbehov ved informasjonskontoret kan løses 

på minst to måter: 

1. ansettelse av flere medarbeidere. 

2. leie/kjøpe tjenester i kortere eller lengre perioder. 

Eksempel her kan være kjøp av konsulenttjenester ved 

annonsekampanje, utstilling ved NTM, messer etc., 

eller leie av journalist fra et pressebyrå e.l. ved 

spesielle større arbeidsoppgaver. 

Ad .  1 

Fordelen ved å ansette flere medarbeidere ved informa- 

sjonskontoret er en varig styrking av informasjonskon- 

torets arbeidsinnsats. En ulempe ved denne løsningen er 

at statens lønnspolitikk gir NVE en ugunstig stilling når 

det gjelder å få de best kvalifiserte søkere til nye 

stillinger og når det gjelder å beholde godt kvalifiserte 

medarbeidere over lengre tid. 

Ad.  2 

Kjøp eller leie av tjenester utenfra gir fordeler ved 

arbeidsoppgaver innen avgrenset tidsrom som f.eks. konsu- 

lenttjenester ved utstillinger, messer o.l., eller når det 

skal lages film. 

Det kan også være kvalitative fordeler ved leie av 

tjenester utenfra, eks. at arbeidoppdragene kontraktfestes 

og kan etterprøves og at de foretak vi velger å samarbeide 

med har den ekspertise som er nødvndig for å gi et godt 

resultat som f.eks., ved annonsering eller utstillinger. 

En ulempe ved å dekke arbeidskraftbehovet på denne måten 

er at dette krever betydelig store økonomiske ressurser 

til informasjonsvirksomheten. 
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De arbeidsoppgaver som står foran oss på informasjons- og 

markedsføringssiden krever en kombinasjon av både øket 

permanent bemanning og leie av konsulenttjenester 

utenifra. Det er de ulike oppgavers karakter som må 

avgjøre hvorledes arbeidet skal utføres. 

Hva har Televerket gjort på informasjonssiden? 

Televerkets informasjonsside består i dag av et informa- 

sjonskontor og et markeds- og reklamekontor. Tidligere 

var disse to kontorene sammenslått. Informasjonskontoret 

teller 8 personer, mens markedsføringsavdelingen teller 3. 

Til sammen 11 personer. 

Årsaken til at markedsføringsfunksjonen ble skilt ut som 

eget kontor var den skjerpede konkurransesituasjonen 

Televerket nå befinner seg i. 

Informasjonsavdelingen har følgende inndeling: En infor- 

masjonssjef, en nestleder, tre konsulenter, en administra- 

sjonssekretær og en forværelsesdame med økonomiske og 

administrative funksjoner. Arbeidsdelingen på informa- 

sjonskontoret er organisert etter et todelingsprinsipp: 

En del tar seg av interninformasjon, en annen del tar seg 

av eksterninformasjonen. 

Televerkets informasjonskontor sorterer organisasjonsmes- 

sig direkte under Teledirektøren. 

Hva innebærer nye oppgaver for informasjonskontoret? 

Nye utfordringer for informasjonskontoret kan etter mitt 

syn best løses ved en reorganisering av informasjonstjene- 

sten i NVE. Vi må erkjenne at informasjonstjenestens 

oppgaver blir stadig større og mer differensierte i tiden 

fremover. Dette impliserer en øket ressursinnsprøytning i 

informasjonstjenester i form av nye stillinger og et 

romsligere budsjett. 
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Særlig når det gjelder reisebudsjett må informasjonskon- 

toret komme i en særstilling: Dersom det skal være mulig 

for informasjonsmedarbeiderne å dekke NVE's interesser i 

distriktene og bli kjent med de ulike anleggene er det 

grunnleggende at informasjonsmedarbeiderne har det 

utgangspunkt at de kjenner til de lokale forhold utifra 

egenerfaring og samtaler med de lokalt ansatte. En kal- 

kyle på reisebudsjettet på ca. kr. 30.000,- pr. informa- 

sjonsmedarbeider (1983-kroner) er i denne sammenheng et 

beskjedent utgangspunkt. Til sammenligning har informa- 

sjonskontoret pr. i år, kr. 46.000,- fordelt på hele 

kontoret, et beløp som med sparsommelig bruk har vært 

tilstrekkelig frem til august 1983. 

Sorn påpekt tidligere i denne rapporten er informasjons- 

kontoret ikke istand til å påta seg arbeidsoppdrag ut over 

de funksjoner vi har i dag med de ressurser vi har i dag. 

Nye oppgaver impliserer derfor en økt bemanning og økt 

budsjett. 

Et nøkkelord for den fremtidige organisasjonsstrukturen 

ved informasjonskontoret bør være fleksibilitet. Jeg 

mener en arbeidsdeling med strengt fastlagte instrukser er 

uheldig, fordi arbeidsforholdene kan over tid endre seg 

slik at det blir en forskyvning i arbeidsbyrde fra ett 

felt til et annet. 

Den modellen Televerket arbeider etter med en strengt 

avgrenset del for interninformasjon og en annen for 

eksterninformasjon kan i dette lys virke hemmende på 

effektiviteten i en informasjonsavdeling. 

Utvidede muligheter og økonomiske rammer for kurser og 

reiser som har til hensikt å videreutdanne medarbeiderne 

i sitt arbeide bør opprioriteres. Eksempelvis reiser til 

lignende arbeidsplasser som Vattenfalls informasjonskontor 

i Stockholm, kurser innen journalistiske og rnarkeds- 

føringsrnessige felt etc. 
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Det bør være en kontinuerlig evaluering innen arbeidet med 

profilering av NVE's virksomhet. Her behøves stadig nye 

impulser og ideer fra samtlige medarbeidere for å stake ut 

den best mulige kursen for vår informasjonsvirksomhet. 

Nøkkelord her er planlegging av vår informasjonsvirksomhet 

i nåtid og fremtid. 

Kontinuitet er et nøkkelord i et godt planlagt og funksjo- 

nelt informasjonsarbeid. Dette impliserer at arbeidsfor- 

holdene ved informasjonskontoret må være kreative, utford- 

rende og inspirerende samtidig som NVE må kunne tilby 

lønnsforhold som kan konkurrere med markedet utenfor den 

offentlige sektor. Slik lønnsforholdene er i dag vil NVE 

lett tape i konkurransen om medarbeidere. 

Hvilke nye o_EEgaver krever økt bemanning? 

ad. 2.1_ og 2.1.l 

Annonsering og andre markedsføringsfunksjoner samt grafisk 

profilering er et nytt arbeidsfelt innen NVE. Her er det 

naturlig å søke faglig bistand hos konsulentfirmaer; likeså 

nødvendig er det at en eller flere medarbeidere ved NVE 

styrer dette samarbeidet og har oversikten over dette 

samarbeidet til enhver tid. 

ad. 2. 2 

Ledertrening i informasjon krever stor innsats fra ledere 

innen etaten. Det er informasjonskontorets oppgave å 

finne frem til de beste tilbudene på dette felt for NVE's 

ledere. Informasjonsmedarbeiderne har her en viktig råd- 

givende funksjon som krever mye forarbeid. 

ad. 2. 3 

En bok om el-kraft er meget arbeidskrevende. Det skal her 

taes kontakt med forlag, kontakt med ressurspersoner som 

kan skrive kapitler i boka, sammenkalling av en gruppe i 

NVE som kan stå for planlegging og ideskapende arbeide i 

sammenheng med boka, koordinering av arbeidet til enhver 

tid. 
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ad. 2. 4 

Samarbeidet med N.T.M. vil trolig bygge på hjelp fra et 

konsulentfirma i utforming og presentasjon av utstillingen. 

Dette samarbeidet mellom NVE, konsulentfirmaet og NTM må 

styres og følges opp til enhver tid. 

ad. 2. 4. l 

Hakavik-prosjektet har overingeniør R. Berg tatt seg av 

til nå. Det forutsettes imidlertid samarbeid med informa- 

sjonskontoret i det videre arbeidet når lærerhøyskolene 

har presentert sitt utkast til løsning av prosjektet. 

ad. 2. 5 

Samarbeid med skoleverket 

Her har informasjonskontoret ydet lite til nå. Det må 

snarest mulig taes kontakt med skoleverkets representanter 

for å få kartlagt hvilke behov skoleverket har, og hvor- 

ledes det kan opparbeides et samarbeid. Tiltak som øket 

opplysning om våre film- og brosjyretilbud til skolen bør 

bare være en sped begynnelse i dette arbeide. Jeg fore- 

slår kurser for lærere og stipender til lærere som vil 

arbeide med el-kraft-energi som tema og utarbeide 

brosjyrer for NVE. 

ad. 2. 6 

Forbedring av pressekontakt og informasjon er tidkrevende. 

Her må informasjonsmedarbeiderne opparbeide seg bedre inn- 

sikt i NVE's diffensierte funksjoner sentralt og i distrik- 

tene samt opparbeide seg et bredt kontaktnett i pressen. 

En intern arbedsdeling der hver enkelt medarbeider har 

sitt arbeidsområde kan øke vårt kvalitative og kvantita- 

tive tilbud. I tillegg til de midler vi i dag bruker bør 

vi også gå nye veier for å få bedre kontakt med pressen 

ved å øke vårt servicetilbud utifra pressens spesielle 

behov. Vi bør også bygge opp et systematisert fotoarkiv 

ved informasjonskontoret. 

ad. 2. 6 .1 

Nye medier: Her kreves videre studier i dette nye mediums 

muligheter og begrensninger. Det kreves muligheter til å 
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studere dette systemet der dette fungerer i Norge og besøk 

ved Teledata-pionerlandet England for å se hvorledes vi 

kan bruke dette medium. 

ad. 2. 6. 2 

Den nye mediasituasjonen i Norge krever en offensiv rolle 

i mediabilde for å nå frem med NVE's interessesynspunkter. 

ad. 2. 7 

Visningsrom etc. i Oslo krever et utvidet samarbeid mellom 

bibliotektjenesten og informasjonskontoret både m.h.p 

planlegging og opplegg og drift av slike lokaler. 

ad. 2. 7 .1 

Besøkstilbud ved kraftverk etc. krever en desentralisert 

informasjonstjeneste, eller betydelige muligheter for 

reisevirksomhet ved informasjonskontoret; samt et nært 

samarbeid med de lokale krefter ved de ulike anleggene. 

ad. 2. 8 

Fossekallen: Fossekallen er som kjent utenfor informasjons- 

kontorets ansvarsområde, og redaktøren fra Fossekallen får 

derfor selv vurdere de ressursbehov en slik opprustning av 

Fossekallen krever. 

En vurdering av behovet for øket bemanning ved vårt kontor 

avhenger selvsagt av hvilket ambisjonsnivå NVE vil legge 

seg på m.h.p. informasjon. 

En realisering av de fleste oppgaver som skissert over vil 

ved en beskjeden estimering kunne anslåes til to nye kon- 

sulentstillinger. Det vil da være naturlig at administra- 

sjonssekretær Irlin Taugbøl fikk opprykk til konsulent- 

stilling og at det lyses ut en ny stilling som sekretær og 

en ny stilling som konsulent. 
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Av hensyn til kontinuiteten ved informasjonskontoret bør 

det gis adgang til å utvide informasjonskonsulentstillinger 

til førstekonsulentstillinger. 

Sekretærstillingen vil i tillegg til vanlige instrukser 

for slik stilling også innebære arkivering av informasjons- 

kontorets billedmateriale, ettersom førstesekretær R. 

Reppe har gitt beskjed til informasjonskontoret at han 

ikke makter denne funksjonen for informasjonskontoret. 

En utvidelse av bemanningen impliserer også at informa- 

sjonskontorets organisasjonsstruktur endres. Det er 

naturlig at hvert direktorat får sin informasjonsmed- 

arbeider blant staben på informasjonskontoret, og øket 

innflytelse på den enkelte informasjonsmedarbeiders 

arbeidsoppgaver. Samarbeid er her nøkkelbegrep. 

Leiroutvalget foreslår at informasjonskontoret skal 

sortere direkte under generaldirektøren. 

En deling av NVE? 

Dersom det blir snakk om en deling av NVE, der Statskraft- 

verkene blir skilt ut som en egen enhet fra NVE, er det 

naturlig å etablere to informasjonskontorer. Ett eget 

informasjonskontor for Statskraftverkene og ett for NVE's 

øvrige funksjoner. Det vil da trolig bli snakk om to 

forskjellige informasjonskontorer uavhengig av hverandre. 
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4. KONKLUSJON - KORT SAMMENDRAG 

Det er behov for øket innsats på informasjonssektoren i 

NVE, fordi vår virksomhet ikke er godt nok kjent i sam- 

funnet til tross for den nøkkelrolle vår virksomhet har i 

Norge. 

(En ressursmessig vurdering av de følgende avsnitt: se 

kap. 3.2.). 

Annonser: 

Annonser og andre markedsføringstiltak må ikke betraktes 

som konkurrerende tiltak i forhold til den virksomheten 

informasjonskontoret driver i dag; Derimot er det snakk 

om tiltak som supplerer og forbedrer informasjonsvirk- 

somheten vi i dag driver. 

Annonser har andre muligheter enn f.eks. pressemeldinger 

som må ha en nyhetsverdi: Annonseteksten betaler vi for 

og bestemmer selv både m.h.p. lay-out og annen utforming. 

Et annonseprosjekt bør være godt gjennomarbeidet og 

gjennomtenkt på forhånd før det realiseres. 

Bok om el-kraft: 

Det er et stort behov for en bok om alle sider ved 

el-kraft-energi; Boka bør ha både legfolk og teknisk 

kyndige som målgruppe, og basere seg på å gi et saklig og 

bredt bilde av norsk el-kraft. Samtidig bør boka være 

egnet som oppslagsverk. Rent praktisk bør NVE bidra til å 

utgi en slik bok i samarbeid med et forlag og i samarbeid 

med andre interessegrupper innen el-energi, som f.eks ELI. 

Norsk Teknisk Museum: 

NTM har kontaktet NVE i anledning utforming og økonomisk 

bistand til utstillingen om El-kraft-energi i det nye 

museet som bygges i Oslo-regionen. NVE har her en meget 

god mulighet til å gjøre vår virksomhet kjent både overfor 

skoleverket og publikum. 
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Det foregår nå en løpende dialog mellom NTM og NVE's 

informasjonskontor om hva dette samarbeidet konkret kan 

innebære av fordeler for begge parter. 

Hakavik-prosjektet 

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NVE, NTM og 

lærerhøgskoler om bruk av Hakavik kraftstasjon som 

seminarsenter for lærere og lærerhøgskoler om el-energi. 

En gruppe lærerhøgskolestudenter utreder nå dette 

spørsmålet. 

Tilbud til skoleverket: 

Skolene er nøkkelen til å nå fremtidens opinion. Det er 

viktig å nå frem til lærere og elever med saklig kunnskap 

om vår virksomhet. Vi bør derfor satse betydelig større 

midler på opplysningsarbeid i skolen i tiden fremover. 

Dette gjelder både materiell som brosjyrer, seminartilbud 

til lærere, film/video m.m. 

Videreutvikling av pressetjenesten: 

Vårt kontaktnett overfor pressen er særlig viktig; Her 

kan vi nå svært mange mennesker uten særlige ekstrakost- 

nader for vår del. Innen gitte rammer kan vi oppnå en 

betydelig spredning av opplysninger om NVE så lenge 

opplysningene har en nyhetsverdi. Nye medier som f.eks. 

Teledata kan by på nye utfordringer i vår interne og 

eksterne informasjonstjeneste. Likeså kan endringer i 

mediapolitikken endre arbeidsmulighetene på informasjons- 

siden i NVE. 

Visningslokaler 

Vi trenger informasjonsrom sentralt i Oslo for å imøte- 

komme behovet for opplysningsvirksomhet overfor publikum. 

Dette bør utarbeides i samarbeid med bibliotektjenesten og 

ha full satsing på moderne audio-visuell midler. 

Fossekallen 

Fossekallen er et godt innarbeidet formidlingsblad for 

el-kraftinteresserte. Ved en øket satsing på layout- 

messige og journalistiske forbedringer vil dette bladet 

kunne øke sin leserkrets og anseelse. Dette krever 

imidlertid økte bevilgninger til bladet. 
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Bilag l 

Informasjonsannonser: 

Eksempler på oljeselskaper og statsetaters informasjons- 

annonser i tidsskrifter og aviser. Dette bilaget 

refererer seg til kapittel 2.1. 

Følgende 6 sider er vilkårlig utvalgte fotokopier av 

informasjonsannonser sakset fra massemedier i den senere 

tid: 

1. En av Televerkets mange annonsekampanjer for å bedre 
sin profil i folkeopinionen. (Annonsen er forminsket 

med ca. 50% for å passe inn i A4-format, (Bergens 

Tidende 6.5.83). 

2. NSB: en annonse/artikkel som skal bidra til å øke 

NSB's serviceprofil. 

3. Esso: Helsides annonse i Stavanger Aftenblad 

forminsket til A4-format. 

4. A/S Norske Shell, annonser over en hel side i 

Økonomisk Rapport nr. 9, 1983. 

5. Elf aquitaine Norge A/S: Økonomisk Rapport 9. juli 

1983. 

6. Phillips Petroleum Company, Norway. Aftenposten 

26.4.83 (forminsket fra helside). 
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• • 1982 nr et godt ·og aktivt Ar for 'hle\ 'ffl let  Aldri tidligere er det installert 
d mange telå1IDer I Norge. og aldri fer er telefonben blitt Il kraftig 
redusert. Nmmere 120.000 mennesker fikk telefon 11982 - nesten like 

, . • · auae lOffl dat.bor i hele Trondheim! 
'Yi lom ved Inngangen til fjorlret t telefonben skulle reduseres til 65.000 

• far lrakiftet1982/8J. Det viste seg at vi var tor beskjedne. 
ICae::t ble ixsten halvert bere i lepet av 1982. men fremdeles er det 
ca.4100010111 venter p i l  fl telefon I Norp. Imidlertid rqner vi med at 
ben er awildet de fleste a.eder i lapel av l98J/84, mens avvildin,m i 
Bagen og Ollo ventes ful1fert innen utaanaen av 1985. 

N,etllbud . 
Ifjor ble verdens fønte helautomatiske stasjon fOI' satellittkommunibsjon 
lpaet pi Eik I Ropland. Det betyr at du kan ringe direkte til og fra 115 
mnke slåp ,om har satellittutstyr. Norge er en forepngsnujon pi dette 
m u i d e t  
'Yi lpnet <>pl Nord-Europa kraftipte kriJlakastinpseer pi Kvitsøy 
lllmfor Stavanger. Denne gir lan,t bedre radiodekning for nordmenn i 
adandet og vire sjøfolk i Euroj>a, Det lndiake Hav, Australia, Japan 
as011ten. 
11982 ble dasuten NMT (Nordisk Mobiltelefon) lpnet pi Vat- og 
s.tandet og dekker nl mesteparten av Ser-NOIJC. NMT er det mest 
- i e m o b i l t d  i verden. 

Aumen teknologi 
Televerket legger stor vekt pi fonlmirig- og utvildinpoppø,aver. Arbeidet 
pi diJle sektorene bærer preg av owrpngeo til·datateknologi, samt bruk 
av satellitter og elektro-optiske l)'lltemer. 
Pl fl omrlder er den tekniske utviklingen Il r u k  som innen tele- 
kommunika.sjon. Overpngen fra tdepaf-og telefonteknikk til datateknikk, 
medfører ikke bare helt nytt og k.omplilert utltyt. Den letta opt store krav 
til «- selv og vir o r p n i s a j o n .  l)e,for satser vi m pl intern opplæring 
og videreutvildi 

Bedre.a.-mi 
Driftsoverskuddet i 1982 er det beste i Televerkets historie. Ovenkuddet 
ifjor ble pi nærmere 644 millio kroner. Av disse ble 380 millioner 
avsatt til investeringsformål for videre utbygging. 
Dette er noen hovedglimt fra Televerkets virksomhet i 1982 - en virksomhet 
IIOffl er svært allsidig og vidtfavnende. 

J disse dager foreligger Televerkets lrlberetning for 1982. Den forteller mer 
om hva vi arbeider med. VII dulikredes et eksemplar, Il kontakt nærmeste 
teleomrlde. Du ringer patis hvis du llllr 014. 
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« NSB'83>> skal gi NSB 
en bedre serviceprofil 

0 ' 

Har du hørt at NSB skal be- 
gynne å dele ut sov-i-ro på 
natt-togene? Har du hørt at 
tog-passasjerer skal få 
«Fantom-maske»? 
Noen ganger synes informa- 
sjonsstrømmen i NSB å gå av 
seg selv langsmed jernbane- 
sporene, uavhengig av Tele- 
verk og andre kanaler, som en 
jungeltelegraf. Har du hørt ... ? 

For å få klarhet i hvilke service- 
tiltak som er planlagt, og som 
går under navnet «NSB'83», 
har vi stilt noen spørsmål til in- 
formasjonssjefen. 

Først: Hvorfor i all verden får 
ikke personalet vite noe mer 
konkret om «NSB'83» slik at 
ikke alle mulige og umulige 
rykter får lov til å bre seg? 

- Første bud når en skal infor- 
mere, er at en må ha noe å in- 
formere om. Slik denne kam- 
panjen «NSB'83» er lagt opp, 
er første anledning dette num- 
mer av Vårt Yrke. Og også her 
er det vesentlig rammer det er 
mulig å fortelle noe om. For- 
klaringen på det er at vi ønsker 
aktiv medvirkning fra perso- 
nalet for å fylle disse rammene 
med innhold. Dette forutsetter 
en egen informasjonsplan be- 
regnet på alt personale. 

- Dette høres vanskelig og 
høytidelig ut. Kan du ikke for- 
telle mer konkret hvordan de 
ansatte skal bli informert) 

4-4 

- Vi har under arbeid en in- 
formasjonsbrosjyre. Et utkast 
vil bli presentert for bl.a. drifts- 
sjefer og områdesjefer, og der- 
nest bli gjort ferdig, samtidig 
med at det vil bli holdt lokale 
møter for å informere om og 
hente inn synspunkter og ikke 
minst ideer til tiltak i service- 
kampanjen «NSB'83». 

- Med den farten kan det 
neppe bli tid til å få gjennom- 
ført særlig mye i 83? 

- Noe skal det nok bli, men 
jeg ser det som enda viktigere 
at vi kommer i gang med en 
prosess på service-fronten der 
vi har «jernbanefolket» fullt og 
helt med. Med årstallet i 
«NSB'83» markeres start- 
punktet, men ikke sluttpunktet 
for denne prosessen. 

- Hva kan du konkret fortelle 
om «NSB'83» i dag? 

- Det er vedtatt å gjennom- 
føre service-kurs for i alt 3000 
ansatte som kommer direkte i 
berøring med publikum. In- 
struktører på disse kursene er 
jernbanefolk som får spesiell 
opplæring, og de har allerede 
vært inne til sin første kurs- 
samling i begynnelsen av april. 
Servicekursene starter til 
høsten. Jeg kan videre nevne 
at vi vil få et togmagasin be- 
regnet på de reisende i våre 
fjerntog til sommeren. Maga- 
sinet vil hete «Streiftog» og vil 

basere seg på annonseinn- 
tekter. Og fra ruteendringen 
29. mai vil et måltid være in- 
kludert i billettprisen på første 
klasse i alle våre ekspresstog. 
AIie disse tingene er vedtatt. 
For øvrig har «NSB'83» listet 
opp enkelte områder for sat- 
sing. Disse er: 1) ekspresstog/ 
dagtog; 2) natt-tog 3) sta- 
sjoner; 4) serveringstilbuaet. 
Det er innenfor disse om- 
rådene at tanker og ideer som 
er nevnt i innledningen, har sin 
rot. Og av ideer som har vært 
nevnt, er det gjerne de mest 
spesielle som jernbanens 
jungeltelegraf beretter om. På 
disse fire områdene vil tiltak bli 
utløst i flere trinn. Når dette 
leses, vil sannsynligvis styret i 
NSB ha gitt klarsignal til en 
rekke forbedringer i vårt tilbud 
som vil dukke opp i løpet av 
året og gjøre det hyggeligere å 
reise med tog. 

Dernest vil vi be styret om å 
avsette en «pott» til nye tiltak. 
Og det er i denne forbindelse 
at vi ønsker å få flere innkast 
fra folk som kjenner «pro- 
blemet» på kroppen: nemlig 
personalet. 

- De ansatte kjenner vel også 
problemet på kroppen i den 
forstand at det blir vanske- 

ligere å yte service når man 
reduserer bemanningen, redu- 
serer togtilbud osv. Er ikke 
denne service-satsingen egent- 
lig selvmotsigende? 

- Vi er forberedt på motfore- 
stillinger. Den du nevner der, 
er bare en av dem. «Smile- 
kurs» er en annen; det er bare 
prisen som teller, en tredje. 
Som sagt før er vi inne i en ut- 
vikling ved NSB hvor vi er 
nødt til samtidig å satse og å 
spare. Motforestillingene - 
både de som er nevnt og 
andre - vil for øvrig bli tatt 
opp i senere informasjons- 
runder. Det som alt nå er helt 
klart, er at NSB må gjøre noe 
for å bryte en negativ utvik- 
ling. Vi må ut på en rekke om- 
råder og ogsA på service- 
siden. Derfor «NSB'83», 
«NSB'84», «NSB'» . . .  

«NS8'83» skal bedre NSBs serviceprofil på mange områder, 
sier informasjonssjef Reidar Skaug Høymork. 
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P 9 C O I T I J l l l l l l  
sin virksomhet som 
leverandør av lampe- 
olj(- fra S t l m e  vNI 
Nesodden i Oslo- 
fjorden. 

E s s o  har vært lenger 
i Norge enn noe annet 
o l j e sdkap .  

Her er "" liten 
bilh-dkavalkade som 
fortdll·r n iw·  av det vi 
mener har hatt bctyd- 
ning lor landet vårt 

Esso monterte landets første bensinpumper rundt 
1920. Bilpari<m omfattet den gang ca. 300 biltt i helt' 
Norgt', OK drivstoffet bar det kraftfulle, navn: 
• Tiger Benan-. 

I 96L l:.sso starter Norg,.-,; . - S i t '  stor-raffineri 
på S 1 1  utenfor Tllll5bnlt. Idag har dt.1 
m kapasn,t som dekk...- OVff balvpartt•n av 
landets  for oljt-produkk-r 

Da de første petroleumsovnene kom 
til landet tidlig i 20-æ-ene. oppsto et helt 
nytt marked . 

Esso først igjen mNI installmng av 
sentralfyring i N"idarosdomm. 
Aret var 1931. 

En ny epoke ble 
innledet i 1966 da Esso 
som det første selskap 
startet prwvcboringt'f" 
pidffloorske 
kootinmtalsokkel 
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Økonomisk Rapport nr.9.83 

A/S Norske Shell 
i1982 

Verdens oljeforbruk falt i 1981 for tredje år pi rad 
Fordi nlbudet av riolJc foru.an IA pi ct høyt mvA. 
utviklet del see over Aret c1 økende press pJ råolje- 
pnscnc, som førte til cl pnsfall p.6 Nords1eol;c 

A/S Norske Shell &1cnnomførtc I året som &•kk 
omfallcnde tckmsltc srud.er for vurdering av ullltc 
utbyuingslesn1n1cr fOf'" o!Jc- DI sassproduks,on på 
TroU-fcltcl på mer enn JOO meters vanndyp Dette 
resulterte , anvendbare tckn1skc løsninger, noe som 1 

seg selv representerer ct vesentlig skntt  fremover 1 

utv1khngcn av dypvannstd.nolog1 
Utvinningen pi AJbuslt1cll.SU1tfjord og Murchison 

foregikk uten vcscnlhgc problemer, og produks)Oncn 
svarte til n z r  85 % av det  volum som ble raffinert pi 
Sbell-raffinenet pi Sola for det  norske marked 

Det  var ogsA , Norge fortsau nedgang 1 etler- 
spørselen etter oljeprodukter. og mvået Ii 1 1982 hele 
21' under 1979. A/S Norske Shell opprellholdl rrmd- 
lertid sin andel av markedet. 

Myndi1hetenc opphevet I I 1982 maksimatpns- 
kontrollcn på oljeprodukter, og deue  resulterte 1 
sterkere konkurranse. Konkurransen. samt sving- 
ninger 1 rioljcpnscnc oe drastiske økninger I dollar- 
kursene ferte til hyppige pnscndnnger Råoljepnsene 
og dollarkursene spilte også en vesentlig rolle for 
selskapets årsresultater, som oresemeres 1 denne 
annonsen. 

- J , . ,  - \ _  

.:.::.:-,:  ......... --- :: ,I .., : •• . - =-;------- 
Resultatregnskap for 

raffinering og markedsføring 
Salg av olje- og kJemiprodukter 

ga oss inntekter p 

I disse inngår bensin- og 
mineraloljeavgift til Staten. som 

v1 mi I rekke fm med 

V1 kjøpte inn produkter og råolje 
samt benyttet egen NordSJOOIJe for 

Kostnadene ved raffinenng JV 
råolje og markedsføring uv OIJe- 

produkter (inkl. ordinære 
avskrivninger) beløp seg 111 

Dessuten må v1 trekke fra neno 
rentekostnader og legge hl 

gevinst pA utenland)k valuta 

V1 kommer da frem Ill ct resultat 
før ekstraordinære poster pA 

Trekker v1 så ifra ekstraordrnære 
avskrivninger og avsetning til 

varelagerreserve på 

Iår v1 ct underskudd for r.iITincnng 
og markcdsfonng på 

Salg ,I\ råo!Je 01 nuturgass fra 
v:\1L' . ,ndckr I A lbusc l l .  Stwtfjon.l 
u Murchison. sanu leveranser 11I 

Shcl1-rJffin,r1et pJ Sola. 
Ill en verdi av 

Ko)tnader ved draft J\ protiuk.ston'i- 
plattformer 01 i ranspon og 

vtdercbehandltng .rv na1urga.)s og 
rlolJc ble ulsammen 

ProduksJonsavg1rt til Slaten var 

Året) ordrnære Jvs.,nvnmgcr 
pJ produk,r;Jons.tnlegg oX tete. 

kostnader ut&tQrdc 

V1 mit ug,_. 1rekkc Ira renter 
på lån. ,.iml kur,ldp nå utcnlJnds._ 

v,1luU1 med 

Dellegd ct rc,ultJt tur dlitr,1- 
orduucre pmlcr på 

I 11,r lradrag for ekstraordmære 
dV,r;knvn1ngcr 

ble årsuvtrskuddct for !eling 
og utvmnmg 

f o r  A/"' Non.kr SheU bit 
trt-h ol't'r.kudd derfor 

Mill kr 

4.956 

- 732 

- 3.362 

753 

57 

52 

- 92 - - - - -  

-40 
Resultatregnskap for 
leting og utvinning 

MIii kr 

3.362 

736 
352 

-603 

1.467 

204 

162 

42 

2 

Hl'or pengene kom fra, og 
hl'a de ble brukt til 

V1k11g for forstAclsen av det  økonomiske resultat er 
pengestrømsanalysen. som viser hvor mange penser 
vJr virksomhet har sk.affet I forhold 111 det  som faktisk 
ble brukt. ForskJcllcn air ct overskudd eller ct under- 
skudd pi penser Et overskudd kan benyttes Ill A betale 
tilbake gammel 11cld. mens ct underskudd betyr akte 
lån 

I 1982 var det  som vist nedenfor pengeunderskudd 
innen begge de to virksomhetsområder A/S Norske 
Shell har Dette kommer av at årets høye investeringer. 
sacrhg på NordsJøen. ikke kunne dekkes av inntekter 
fra den daglige dnft. Selskapets lån er derfor okel t11- 
sv3rendc 

Raffinering og markedsføring 
Som man så av resultatregnskJpct 

var undcr)kuddct 

Avsknvnmgcne er en kostnad 
som gir ull rykk for årcls bruk JV 

anlegg og UISlyr kjøpt I t1dhgere .\r 
Dette var altså ikke pengeforbruk 

1 11182, OK undcrskuddel mA derfor 
reduseres med 

Avsetning 111 varelagerreserve o I 
medfører heller ingen utb('LJl,ng 

, 1982. oa pengcstrnmmen må 
derfor også korrigeres for denne 

p0SI med 

I 1982 hadde v1 en mcxlcrat økning 
1 varebeholdningene og I kred11lcn 

til våre kunder Sammen med ,n 
vis, reduksJon I kred111 fra våre 
leverandører. medføne dette ct 

øk.cl pengebehov til di11,c fonn:ll på 

Bruk av renger 111 1nvc)tennger 
1 nyanlegg og &JCnanskJfTelsc a\ 
nedslitt utstyr kunne derfor 1Hc 
dekkes av nudler skafTct ved den 

daglige drirt 

Ocllc rcsultcne I ct penge-- 
underskudd for rJffincnng og 

m.trkcdsfonn" pj 

Som m,m så av rcsuhatrcgnll,kapct 
vJr ovcr)kuddet 

Også he rm. \  v1 korrigere for 
avsknvnmgcnc, som ikke v,H 

pengeforbruk 1 1982 

Penger bundet I b.ank1nnskudd. 
vard.redttler Ill kunder. forskudds- 

bctahnaer m.m er redusert med 

lnvestC'nnaicnc mncn leiing Ull 
u1v1nn1n1 har ViCrt rckunlhuyc 

1 JQ82. ot lor1Jclcr SCK pli 

- Lcteak11v11c1cr og av- 
1rensmn1sbonng pd 
norsk kont,nenwhoUC'I 

- Produks,ons.,nle&& på 
Albusel l - .  Statfjord- 
01 Murch1son-fel1cnc. 
..amt Suttp1pc-rnrlednmg 

Delle forer til ct pcngcundcrsludd 
for lclinl( og utvinning på 

Mill kr 

- 4 0  

158 

10 

- 81 

229 

- 182 

Leting og utvinning 
Moll kr 

42 

765 

249 

- 521 

794 

259 

Hl'a -vi eier og hw -vi skylder 
Rcsultatrcgnskapcl oa pengestrømsanalysen gir et 

bilde av dnficn over cl helt Ar Status. eller hahtn'-C, er 
en oppstilling som viser selskapets 0knnom1'ike ,1dlmg 
ved utgangen av 1982 

Eiendeler 
Omløpsmidler. dvs penger. 

M,11 kr 

tilgodehavender hos k.undC'r og 1.668 varer p:l lager 

Langsiktige fordnngcr 01 
investeringer hos kunder og 1 54 danerselskaper 

Vange dnf1sm1dlcr 1 raffinen. 
depoter. bygninger. tomter og 657 transponm,dler 

Vange dnftsm1dler I produksJ0ns- 
anlegg. og andel av letekostnader 4.093 p.A norsk kontinentalsokkel 

Totale eiendeler 6.472 

Gjeld og egenkapital 
Korts1k11g &JCld 1.561 

Langstkllg &Jeld og avsetninger 4.288 
t-.gcnkap1tal 623 

Total finans,ermg 6.472 

Shell i Norge 

Markedsføring 
fra 1912 
- 18 hovedlagre 
- 20 d,stnbusJonsanlegg 
- 6 asfaltanlegg 
- 11 S k.ystbunknngsanlegg 
- 508 bcn)IOStasjoner 
- 112 varmeforhandlere 

Raffinering 
fra 1967 
- R.iffincn pl Sol.t 

Oljeleting 
fra 1965 
- Undersøkt 13 blolkcr 

alene og 7 1 samarbeid 
med andre 

Produksjon 
fra 
- AlboskJell. 1979 
- Statfjord. 1979 
- Murch,son. 1980 

Selsk.tpcts fullstendige regnskap og rshcrctning 
ofTenthg&Jore) 1 Shell Rc0eks. 

@ 
A/S Norske Shell 

rul l ins• te  2 - tlf. 2002 5 0 -  Oslo 
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)ette er kontrolltårnet for Nordøst Frigg-feltet 
>m noen dager slepes tårnet ut til feltet, ca. 230 
;m nordvest av Stavanger. Her skal det plasseres 
,å havbunnen like ved brønnhodene som allerede 
·r montert. Gassproduksjonen vil etter planen 
-tarte ved årsskiftet, og fjernstyres via dette 
årnet, fra hovedfeltet Frigg ca. 18 km borte. 
)enne løsningen representerer en teknologisk 
nilepæl i Nordsjøen. 
·.Jordøst Frigg er et lite gassfelt. Slike små felter 
r ulønnsomme å produsere ved hjelp av vanlige, 

.ostbare overflateinstallasjoner. Elf har derfor 
uviklet og tatt i bruk ny og avansert undervanns- 
vknologi. Denne teknologien bygger på de 
-rfaringene Elf-gruppen har gjort gjennom et 
nangeårig utviklingsarbeide. 

- - - - 1  

Elf Aquitaine Norge A/S har vært med i norsk 
petroleumsvirksomhet helt siden starten i 1965. 
Som både operatør, teknisk assistent og rettighets- 
haver. har selskapet vært med på å høste erfaring 
fra mye av det som hittil har foregått på norsk 
kontinentalsokkel. 
Av de feltene som idag er under produksjon. er Elf 
rettighetshaver i Ekofisk-feltet. og operatør for 
Frigg-feltet med en deltagerinteresse på ca. 25'¼. 
Elf er også operatør for de lo mindre Ieltene 
Heimdal og Nordøst Frigg, som begge er under 
utbygging. I det omfattende gasstransportsystemet 
Statpipe. har selskapet en deltagerinteresse på 10%. 

Norsk industri har vært sterkt engasjert i 
byggingen av både de undersjøiske anleggene 
og kontrolltårnet til Nordøst Frigg. Elf deltar 
forøvrig i en rekke petroleumsforsknings- 
prosjekter her i landet, særlig med vekt på 
undervanns produksjonssystemer. 

Nøkkeltall 1982 Bt'løp I rmlbcner kroner 

Produksjon (i tusen tonn) 
herav 
Gass og kondensat 
Olje og NGL 

6.474 

5.321 
1.153 

Driftsinntekter 
Driftsresultat 
Skattemessige avskrivninger 
Skatter 
Overskudd før årsoppgjørsdisposisjoner 
Overskudd 

6.773 
4.210 

961 
2.965 
I.IOI 

639 
Tilskudd fra driften (cash flow) 1 1.753 
Anskaffelse av varige driftsmidler 
Kostnader vedrørende undersøkelse. 
forskning og industrielt samarbeid 575 ------------------ Sum eiendeler 8.192 
Sum langsiktig l(j,·ld 1.490 
Sum t'l{t'nkapital · - -  _ - - ·  1_.h_1_7 
Lønn og sosiale kostnader 3 I 6 
Antall ansatte pr. 31.12.82 l.09:l 

1.298 

' Overskudd lnr ån,oppK)_.rsd1prn•l!oJ01wr plu-. «r dma-r. . t \  k n \  
ninger pluss ureal isert  d1:i.1,1w1u på lan,11..111• lån 

I Elfs årsrapport 1982 forteller vi mer om hvem vi er 
og hva vi gjør. Rapporten gir bl.a. en oversikt over det 
siste årets aktiviteter og 
resultater, regnskapet, 
finansielle kommentarer. 
den organisasjons- 
messige oppbygningen 
til havs og på land, 
samt fremtidige 
kapitalinvesteringer 
i Nordsjøen. 

Årsrapporten Icrettgger 
oau pA <ng<lsk. 

r--------------- 
Jeg bestiller gratis tilsendt.. . . stk. Elfs Årsrapport 
1982. D Norsk D Engl'isk 

Navn: _ 
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Tlf.: (041 5U :JO 00 



Hva kan vi lære av naturens hemmeligbeter? 

- Alle mønstre har en mening 
- enten de er regelmessige eller 
uregelmessige. Nedenfor er et 
geologisk kart som viser et u i t t  
av grunnforholdene i Nordsjøe. 

DiS2 kartene viser lagdeling 
mellom ulike bergarter og er 
fremstilt ved hjelp av avanserte 

.dasamaskiner pd basis av reflek-' 
: terte lydbølger. Prinsippet 1i/svaltr 
.'.f}et som benyttes i en.radar. . 
• 1. : .. -..,!: ; : . . : " · -  - ... \ . · . -  . . . . .  :-- -· 

Daglig omgis vi av utallige mønstre som blir dannet i naturen. Mønstrene er forskjellige, men 
har likevel et feilestrekk: De har hver en naturgitt funksjon og opprinnelse som er spesiell. Skal 
vi forstå na hemmeligheter, må vi oppdage og akseptere disse funksjonene. 

• . - j 

Aningene på en trestamme er et eksempel på hvordannaturen kan gi oss kunnskap gjennom 
et mønster. I dag finnes det trær som er 4600 år gamle. Aningene forteller oss ikke bare hvor 
gammelt treet er, men gir oss også verdifulle opplysninger om klimatiske forhold i fortiden. 

Den vrdenslcjeote norske vitenskapsmannen Vilhelm Bjerknes lærte av skyenes regelmessige 
bevegelser. Ham teorier fra dette dannet grunnlaget for den moderne meteorologien. 

Levende veseners tilpasning til hverandre og til naturen har også utgangspunkt i ulike mønstre. 
_ Villdyrene er for eksempel utstyrt med kamuflasjefarger. Grågjess flyr i plogformasjon. 

, Hver eneste dag oppdager vi mønstre i våre nære omgivelser. Evnen til å oppdage 
• mønstrene og sette dem inn i en større sammenheng er avgjørende for å forstå naturens 

hemmeligheter. 

Phillips Petroleum Company Norway 
P.O. Box no - J0j6 TANANGER • 

-;i;;;r;;/:lii"u:i-a. 
• og ttgne laurene, -men de m4 

tolkes av mennesker. I 1969 
undersøk geologer i Phillips 
slike kart fro blokk 2/4. På 
grunnlag av spesielle menstre var 
de i stand til å påvise områder 
med sannsynlige forekomster av 
olje og gass. leteboring ble iverk- 
sau - og resultatet var Ekofisk - 
det første drivverdige oljefelt pd 
den norske kontinentalsokkel. 

I dag - el/er 14 års virksomhet 
og utbygging av i alt syv olje- og 
gassfelter pd Ekofisk, er frem- 
gangsmåten den somme. Men i 

·dager  området Trænabanken pd 
66 ° nordlig bredde. 
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Bilag 2 

Fargepsykologiens betydning i kommunikasjonsspråket: Et 

apropos til bruk av farger eller ikke i brosjyrer, innred- 

ning av visningsrom, annonser og annet informasjonsmateriale. 

(Undersøkelsen er et kortfattet sammendrag av Gunnar 

Christensens mellomfagsoppgave i massekommunikasjonssosiologi 

ved Oslo universitet våren 1978.) 

FARGER ØKER SALGET 

Hvorfor kjøper jeg alltid grønn tannbørste? 

Farger virker inn på vårt følelsesliv: Opplevelsene av 

kalde og varme farger kan bl.a. brukes i markedsføring. Er 

norske produsenter av dagligvarer oppmerksomme på fargenes 

betynding i markedsføring? Dette spørsmålet er utgangs- 

punktet for en undersøkelse blant dagligvareprodusenter. 

Undersøkelsen omfatter dagligvareprodusentene i Oslo-området. 

Dette fordi dagligvarer omsettes i selvbetjeningsforret- 

ninger, hvor impulssalg antakelig forekommer hyppigst. Det 

er derfor rimelig å anta at fargene har betydning også innen 

dagligvarebransjen. Samtlige produsenter registreret i Oslo 

telefonkatalogs yrkesliste fikk spørreskjema tilsendt. Av 

38 bedrifter ga 30 svar på henvendelsen. Hensikten med 

undersøkelsen var å kartlegge i hvilken grad produsenter og 

markedsførere innen dagligvarebransjen analyserer fargenes 

betydning på lik linje med de praktiske anvendelser pro- 

duktene har. 

STORE INVESTERINGER 

A/S Fjordplast investerte i 1972 et betydelig beløp på 

fargeforskning før produksjon av nye båttyper. Fargeagen- 

turet Edgar KUng i Sveits utførte analysen på grunnlag av 

prof.dr. Max Lunehers farge- og formpsykologi. 
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Kungs metode gikk ut på å tilpasse produktenes form og farge 

til den kjøpergruppe eller de kjøpergrupper produktene 

skulle selges til. I dette tilfellet var kjøpernes alder og 

anvendelsesbehov hovedelementer i analysen. 

A/S Fjordplast var en storbedrift med betydelige midler til 

rådighet den gang. De fleste bedrifter i denne undersøk- 

elsen er mindre, og alle er i dagligvarebransjen hvor 

fargene trolig spiller en større rolle i markedsføringen. 

TRIVSEL 

Fargene henger nøye sammen med menneskenes følelsesliv, 

opplevelsesbilde og trivsel. Dette hevder formannen i Norsk 

fargeforum, Urban Willumsen, i sin fargelære. 

UNDERSØKELSEN 

Undersøkelsen hadde syv hovedspørsmål i følgende rekkefølge: 

Legger Deres firma stor vekt på fargevalget på produktet og 

emballasjen med hensyn til markedsføring av produktet? 

Av 30 svar var 28 positive, ett negativt og ett "vet ikke". 

De fleste bedriftene nøyde seg med enstavelsesord som svar, 

men noen tok tid til fyldigere svar: 

"En riktig farge er betignelsen for salg. Fargen må stå til 

produktet", eller "Ja, dette er meget viktig, og krever et 

stort arbeid med markedsundersøkelse og liknende". 

EMBALLASJEN 

Har Deres firma erfart at fargevalget på produktet eller 

emballasjen virker inn på etterspørselen"? 

Svarene var 23 bekreftende, tre negative og fire "vet 

ikke". To fyldige svar var slik: 

"Ja, ny fargelov som bare tillater naturlige farger i 

næringsmidler har vært negativ. De ustabile naturfargene 

har resultert i reklamasjoner", og "Det er umulig å si om 
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fargen isolert sett virker inn på etterspørselen, men sammen 

med en rekke andre ting kan fargen være avgjørende for et 

produkt suksess eller fiasko". 

KJØPERGRUPPER 

Mener Deres firma at man ved et bestemt fargevalg kan nå en 

bestemt kjøpergruppe? 

Her svarte 18 positivt, fem negativt og syv "vet ikke". Et 

av de positive svarene kan kanskje forklare at 12 svarte 

negativt eller "vet ikke" på dette spørsmål: "I teorien ja, 

men vi har ikke prøvd i praksis". En annen positiv svarer 

uttrykker seg slik: "Ja, for eksempel fargeglad emballasje 

for produkter tiltenkt barn". 

Resultatet av dette spørsmålet må sees i sammenheng med 

bedriftenes størrelse. De mindre bedriftene i denne bransjen 

har kanskje ikke så mange forskjellige produkter at de klart 

kan se noen sammenheng mellom fagene på produktet og den 

kjøpergruppe de produserer til. 

FORSKNING 

Har Deres firma satset midler på forskning i bruk av farger 

på produktet eller emballasjen - eller har Deres firma 

ansatt ekspertise på området farger? 

22 svarte negativt, fem positivt og tre "intet svar". Av de 

positive svarene fremgikk at det dreiet seg om et samarbeid 

med reklamebyråer. 

INTERIØRET 

Har Deres firma erfaringer med at fargene på bedrifts- 

interiøret (for eksempel· kontorer) har hatt innvirkning på 

trivselen? 

18 pos is t iv e , fem neg a t iv e og syv " ve t i k k e " - svar må 

ansees å være en anerkjennelse til tanken at farger virker 

inn på menneskenes følelsesliv. En av svarerne antyder 

sogar en kjønnsforskjell på dette felt: 
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"Vi kan ikke si noe konkret, men utenlandske undersøkelser 

viser jo at fargene på arbeidsplassen har stor betydning for 

trivsel og også for følelse av varme og kulde. Stor 

betdyning hvor det det er ansatt mange damer". 

Det sjette spørsmålet henviser til det forrige. Hvis dette 

svaret var positivt: Har dette hatt inflytelse på fravær 

fra arbeidet eller andre målbare resultater? 

TRIVSELSFAKTOR 

Hele 13 av bedriftene hadde opplevd at fargene hadde målbar 

innflytelse på fravær og liknedne trivselsfaktor. Fem 

svarte derimot at de ikke hadde slike erfaringer, mens 12 

ikke kunne gi svar på dette. 

HAR BETYDNING 

Bedriftsundersøkelsen viser at fargepsykologien er påaktet i 

markedsføring og produktutvikling hos produsenter av daglig- 

varer i Oslo-området. De fleste produsentene gir inntrykk 

av å være oppmerksomme på at farger har en betydning i 

markedsføringen, men er noe tilbakeholdende med opplysninger 

som kan underbygge hva de hevder. Vi kan i denne forbind- 

else ikke se bort fra at dette kan ha sin naturlig forklaring 

i at det her er tale om dyrtkjøp og/eller utprøvd know how, 

som bedriftene ikke ønsker å gi ut til andre mens de befinner 

seg i en konkurransesituasjon, hvor det kjempes om markeds- 

andeler. 
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Bilag 3 

Eirin Haugen: 
NVE Biblioteket 

1. Gruppering av bibliotektets brukere og deres behov for 
informasjon 

2. Holdninger vi møter hos disse 

3. Hva har bibliotektet å tilby 

4. Hva savner vi 

5. Kommentar 

1. Biblioteket har ofte kontakt med personer utenfor NVE som 
ønsker informasjon i tilknytning til NVE's arbeidsområder. 
De kan i hovedsak inndeles i følgende grupper: 

Elever ved ingeniørhøgskoler. 
Disse ønsker i hovedsak litteratur om tekniske detajer 
ved vannkraftutbygging og almenkunnskap om norsk 
elektrisitetsforsyning. 

Elever ved videregående skoler som skal skrive 
spesialoppgaveer. Ønsker gjerne lett tilgjengelig 
informasjon i brosjyre og skjemaform. 

Lærere. 
Kursmateriell, brosjyrer og filmer, billedmateriell. 

Enkeltpersoner som følger med i NVE's utbyggingsplaner 
og andre sider av vår virksomhet. 
Utbyggingsplaner, Vår virksomhet, Fossekallen, brosjyrer 
og utredninger i forbindelse med utbyggingsplaner. 

Utenlandske gjester. 
Brosjyrer, gavebøker og billedverk. 

Ansatte på distriktskontorer og anlegg. 
Brosjyrer. 

Bibliotek og andre etater, bedrifter og foreninger, 
ambassader. 
NVE-rapporter og bibliotekets bok/tidsskriftsamling, 
brosjyrer. 

2. De fleste som kommer hit regner med at de får svar på sine 
spørsmål under oppholdet her. Det er derfor lite hyggeig de 
gangene vi må si at vi ikke kan hjelpe. Skoleelever og 
lærere må vi ofte skuffe fordi vi ikke har så mye å tilby av 
teknisk litteratur under sivilingeniørnivå. De er alltid 
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fornøyd med det brosjyretilbudet vi har. Enkeltpersoner for 
øvrig uttrykker irritasjon over at tilgjengelig materiale er 
vanskelig å få tak i. De må gå fra kontor til kontor, eller 
vente til saksbehandler er tilbake fra lunsj eller ferie. 
Anleggsfolk har uttrykt skuffelse over at de ikke kjenner 
til det informasjonsmateriell som finnes. Særlig verk og 
anlegg som mottar turister og skoleklasser bør få materiell 
til utdeling. Utenlandske gjester og ambassader har vært 
skuffet over at det er så få brosjyrer i engelsk over- 
settelse. 

3. Biblioteket har: 

Brosjyrer fra AI 

Brosjyrer fra andre avdelinger i NVE 

Oversikt over filmer til utlån/leie 

Sammendrag av SKG's Forslag til kraftledningstraseer. 
Foreløpig utarbeidet for to strekninger. 

Norske kraftverke bd. 1-2. 

Norwegian hydro-power plants. 1968. 

Hveding, V. Vassbygging. Tapir. Div.utg. 

Johnsen, R.R. Elektriske kraftledninger. 
Universitetsforlaget, 1971. 

Otnes, J. og Ræstad, K. Hydrologi i praksis. 
Ingeniørforlaget, 1978. 

Et lite antall brosjyrer fra Statens Vattenfallsverk, 
store plansjer om "Vattenkraft", Vrrnekraft Oljekraft", 
Energikllor under utveckling", forsmark 3". 

Kunnskapsforlagets leksikon. Artikkel om vannkraft. 

Vi tilbyr i tillegg å skaffe rapporter og annet 
materiell vi ikke har i biblioteket istedenfor å sende 
enkeltpersoner rundt i huset eller sette over telefoner. 

4. Hva savner vi 

En bok eller større trykksak om vannkraftutbygging i 
Norge og el-kraft, beregnet på et alminnelig kunnskaps- 
nivå. Jeg kunne tenke meg en "oppblåst" utgave av 
brosjyren "Vannkraft i Norge", eventuelt hefter som tar 
opp ulike sider ved emnene, temahefter som samlet blir 
en bok, og som kan selges hver for seg som selvstedig 
enheter. Bør være tilgjengelig gjennom bokhandel. 

En brosjyrernappe for besøkende/gjester. Engelsk og 
norsk utgave. Jfr. Statens Vattenfallsverks besøksmappe. 

Sammendrag av utbyggingsplanene som utgis samtidig med 
selve planen. 
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Enklere tilgang til etatens offentlige rapporter og 
trykksaker vi selger. 

Sikker tilførsel av nye brosjyrer og rapporter til 
utdeling på biblioteket. 

Oppfølging av lagerbehodlning av brosjyrer og vurdering 
av nytrykk/ny utgave. 

Et ''informasjonslokale" for publikum og ansatte med 
utstilling av modeller, planer og brosjyrer. 

5. Kommentar 

Det er få av publikasjonene som lages i NVE som selges eller 
er tilgjengelig gjennom bokhandel. Enkeltpersoner er derfor 
avhengig av å henvende seg direkte til oss. Jeg tror det 
vil bety mye for vårt "ansikt utad" at NVE nøye vurderer 
tilgangen til våre rapporter og annet informasjonsmateriell, 
det være forsendelse, utdeling og eventuelt salg av disse. 

Eirin Haugen 

0228a 
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BEDRIFTENS INFORMASJON - DENS TILGJENGELIGHET 

>g . Kjell Fredriksen, EDB-sjef 
A/S Bergens Tidende & J. W. Eides trykkeri, Nygårdsgt. 5 - 1 1 ,  5000 Bergen, 

Tlf. (05) 32 76 40 

ABSTRAKT 

· r t  
e 

Det "integrerte EDB-styringssystem" for bedriften eksisterer .' 
ikke. Derimot finnes systemer som riktig sammensatt kan gi de 
nskete resultater. 
Teledata utvider grensene for databehandlingen p i g s a , lave kost- 
nader, standardisering og kvalitativt presentasjonsnivå. 
Teledatasystemer tas i bruk verden over som bedrifters utvidete 
informasjonssystem. 
!Jergens Tidende har hatt sitt bedriftsinterne system i 2 å r .  

HEDRIFTEUS IUFORMASJON 

Bedriftens informasjonssytem kan deles i tre, i et STYRENDE-, 
et OPERATIV- og et MARKEDSSYSTEM (Fig. 1). I styringssystemet 
utformes planer, budsjetter, modeller. Det operative system 
understøtter produksJon og administrasjon. Markedssytemet støt- 
ter salg, produkt- og markedsutvikling. Systemene interaktivt 
er bundet sammen. 

00 

0 

STYRENDE 

Fig.1. I I 

OPERATIVE MARKED 
l 
i 

KJELL FREDRIKSEN 
.J. 
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EDB-SYSTEMET OG TELEDATA. DISTRIBUERT DATABEHANDLING. 
------------------------- 
Databehandling kan skjematisk oppdeles i systemer for IDENTIFI- 
KASJON AV DATA, LAGRING OG GJENFINNING, PRESENTASJON, KOMMUNI- 
KASJON (Fig,2). Vi kjenner alle til utviklingen av utstyr og 
systemer som forbedrer egenskaper og ytelser i databehandlingen. 
Teledata er et fenomen som er i ferd med å påvirke flere deler 
av den tradisjonelle databehandling fordi: 
- Teledata er brukervennlig fordi det i sin opprinnelige utfor- 

ming var planlagt for dataukyndige vanlige mennesker. 
- Teledata har et standardisert brukergrensesnitt, basert på 

internasjonale standarder uavhengig av tradisJonelle EDB-leve- 
randørers "berømte" protokoller. 
Teledata-terminaler er enkle TV-apparat, med et utbygget 
serviceapparat ingen tradisjonell EDB-leverandør kan konkurre- 
re med. 

- Teledata har et enkelt verktøy for systemutvikling. Eks: frem- 
henting, sikkerhet, data registrering, elektronisk post, data- 
basebygging og systemvedlikehold. 

- Teledata setter standard for datapresentasjon, Av etablerte 
"standarder" kjenner vi IBM 3270, DEC VT100, men kun TELETYPE 
har full anerkjennelse. Teledatas farge- og grafikkbruk 
konkurrerer med det beste som finnes på markedet. 
Teledata baseres på lavpris terminaler, TV-apparater med deko- 
der, eller separat adaptor som omgjør eldre 'i'V-apparat til 
terminal. 

- Teledata-terminaler vil overflomme forbrukermarkedet. Bedrif- 
ter vil opprette nye kanaler 1 sin kontakt med markedet. 

- Teledata kan "kobles" til bedriftenes eksisterende databehand- 
ling. Eks: simulere eksisterende systemers transaksjoner og 
oversette svarmeldinger som presenteres 1 Teledata form. 

- Teledata kan selv ivareta transaksjonsprosessering. Systemet 
blir et alternativ til konvensjonell databehandling. 

- Teledata kan brukes i nettverk som eks: 
- Offentlige telefonnett. 
- Offentlig Teledata gateway's. 

Offentlige datanett. 
Private datanett. 

- Kabelnett. 
- Private teledatanett. 

Fig. 3 Beskriver bedriftenes teledatanettverk, 

Fra å være et verktøy i bedrifters produksjon og administrasjon 
er databehandling blitt sterkt distribuert til nye brukergrupper 
p.g.a. lavere utstyrspriser, bedre systemer og sterkere standar- 
disering. Fra de i 19?0-60 årenes interne satsvise systemer 
opplever vi i dag at bedriftens h.•'lder knyttes opp mot EDB-system 
ene. ( F i g .  4 a ) .  Det virkelige gjennombrudd i denne type systemer 
vil forst bli mulig med økende Teledatabruk. 
Teledata er det eneste system som i alle ledd har tilstrekkelig 
standardisering for å lykkes (Fig. 4b), 
EDB-transaksjonens kostnader har tilsvarende sunket og vil i 
1980 årene falle betraktelig. 
Vi vil oppleve at EDB vil påvirke infrastrukturen ved å bli 
tilgjengelig for store konsumentgrupper. For mindre EDB- 
kostnader kan kundeservice og markedskontakten økes betraktelig 
(Fig. 4c). 

I det følgende vil eksempler på Teledatasystemer bli gjennomgått. 
Eks: - Hovedkontorets bruk, 

- Distriktskontoret. 
- Fjernt ansatte. 
- Eksterne brukere. 
- Kabel TV-nett brukere. 

Deler av Bergens Tidendes interne informasjonssytem vil bli vist 

KJELL  FREDRIK&EN K J E L L  FREDRIKSEN 
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Fig.2. LOKAL 
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Fig.4a 
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TELEVERKETS TELE DA TAT JEN ESTE 
RESULTATER FRA FORSØKET OG VIDERE PLANER 

Kjell Kongelf, førstekonsulent 
Teledirektoratet,  Universi tetsgt.  2, Oslo 1, Tif. (02) 48 89 90 

TELEVERKETS TELEDATATJENESTE 

Informasjonstjenester har allerede vært tilgjengelig via telenettet i mange år i 

form av nyheter, værmelding, telefonur og nurr.meropplysning. I begynnelsen av 1970 

årene kom ideen om TELEDATA eller VIDEOTEX som tjenesten betegnes med i internasjonal 

sammenheng. Tanken bak teledata var at denne tjenesten skulle supplere eksisterende 

tjenester og introdusere et mangfold av andre og nye informasjonstjenester til 

bedriftene og hjemmene. Teledata-abonnenter kan med andre ord - via telenettet - 

få tilgang til en rekke typer informasjoner, foreta varebestillinger, banktransak- 

sjoner og lignende. Teledatatjenesten er nå under utprøving i de fleste industrial- 

iserte land. Noen land har allerede satt tjenesten i kommersiell drift. 

TELEDATA FORSØKSVIRKSOMHET 

I Norge har Televerket drevet forsøk med teledata i samarbeid med en rekke institu- 

sjoner og bedrifter innen næringslivet og offentlig virksomhet. Forsøket har pågått 

siden sommeren 1979. Den offisielle delen av forsøket ble avsluttet ved årsskiftet 

1981/82, men databanken vil fortsatt bli holdt i drift frem til idriftsetting av nytt 

utstyr kan finne sted. Ved utgangen av 1. kvartal 1983 var det registrert 165 

deltakere hvorav ca. 35 informasjonsleverandører. 

er lagt inn t databanken. 

Hensikten med forsøket var: 

Ca. 6000 sider med informsjon 

_ gjennom en læreprosess å gjøre deltakerne og deler av det norske samfunnet kjent 

med teledata og første generasjons realisering av denne. 

- å starte en offentlig debatt om behovet for en teledatatjeneste og om hvordan 
tjenesten burde organiseres og drives. 

- å utvikle et sa/narbeidsmiljø om teledata og liknende tjenester. 

To grupper deltok i forsøket: informasjonsleverandører og informasjonsbrukere. 

Det var informasjonsleverandørene som kom til å prege forsøket. Blant de 

aktive bedriftene og institusjonene utgjorde disse halvparten og sto også 

for den bruken av databanken. Resultatet av forsøksvirksomheten viser at den 

oppsatte målsettingen er nådd. 

TEKNISK OPPBYGGING 

I Norge har forsøksvirksomheten vært bygd opp om en Data General Eclipse data- 

maskin med software fra det svenske firma AU-System Network AB. 

r -- - - 7 -7 
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Teledata nytter telefonnettet for ovPrføring av informasjon og kommunikasjonen 

har foregått etter de samme prinsipper som for annen datakommunikasjon i tele- 
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f o n n e t . t e t .  Som terminalutstyr er nyttet modifiserte fargefjernsynsapparater. 

Dette ha r vært mulig i og med at en såkalt dekoder for teledata er bygd inn i 

fjernsynsapparatet. Dekoderen inneholder de nødvendige funksjoner for kom- 

mun i k c s j on mot da t.abe nk o n O<J p r ereen t a s j on av L n f  or-me s j onr-n pd f j e r n s y n s s k j e r m e n .  

TEKNISKE ERFI\RINGER 

Teledatasystemet i Norge ble anskaffet som et eksperimentelt system, dvs. et 

system som virke men på langt nær var noe ferdig produkt. Systemet har på 

bakgrunn av dette hele tiden vært under utvikling og nye funksjoner har kommet 

til etter hvert. Flere typer utstyr inngår i en teledatatjeneste: 

- databank 

- terminalutstyr 

- telenett 

DATABANK 

De forskjellige teledatabanker er bygd opp etter de sammn prinsipper, men 

noen variasjoner finner en fra system til system. 

Teledata er et sideorientert system og informasjonen er organisert i en tre- 

struktur. Hver side i databanken identifiseres ved hjelp av et sidenummer og 

presenteres på terminalen som et skjermbilde. En side er den minste enhet med 

informasjon i teledatabanken. Hvis en mengde med informasjon ikke får plass 

på en side, er det mulig å definere fortsettelsessidcr til hovedsiden. 

fortsettelsesside får da samme sidenummer som hovedsiden pluss et suffiks A-Z. 

INFORMASJONSSØKING 

modem 

Driftserfaringene med utstyret har vist seg å v r e  tilfredstillende. 

TELEDATA- OG ANDRE DATATERMINALER 

Informasjonssøking i teledata foregår som tidligere nevnt i hovedsak ved 

hjelp av et numerisk tastatur. Også alfanumeriske tastaturer kan nyttes, men 

det forutsettes at infonnasjonsleverandørene har lagt inn søkeord som gjør 

dette mulig. Eksempel på søking er menyvalg (trestruktur}, emne, stikkord og 

direktesøking på kjente sidetall i databanken. 

Det er viktig å ha klart for seg hva som skiller teledata og teledataterminaler 

fra andre datakommunikasjonssystemer som også benytter karakterorienterte 

terminaler. En vesentlig forskjell er formatet for presentasjon av en side på 

skjermen samt bruken av grafikk og farger. Karaktersettet og koding av alfa- 

numeriske tegn er derimot., likt for teledata og andre dataterminaler. 

Det som forøvrig skiller teledata fra andre datasystemer, er at teledata er 

svært enkelt i bruk. Et numerisk tastatur med sifferene 0-9 samt spesial- 

tastene * o g #  er nok for ·å søke etter informasjon i databanken. Ved hie lp av en 

enkel dialog kan brukeren steg for steg finne fram til ønsket informasjon. 

Selv om de fleste teledataterminaler er fargefjernsyn med nødvendig tilleggs- 

utstyr  er bruk av fjernsynsapparatet ingen forutsetning. En teledataterminal 

kan utmerket godt være en selvstendig enhet på samme måte som en annen data- 

terminal. Kombinasjonen fargefjernsyn/teledata gjør det imidlertid mulig å få 

fram en billig fargeterminal. 

FRAMTIDIG TELEDATANETT 

En 

Første generasjons teledata vil være en ren informasjonstjeneste. Hvor populær 

den vil bli, avhenger av at innholdet i databankene blir atraktivt for 

privatpersoner og om brukskostnadene blir lave nok. Neste generasjon vil 

få transaksjonsmuligheter, det vil si at etter å ha søkt seg fram til ønsket 

informasjon, kan gi respons i form av varebestilling, plassreservasjon m.m. 

Meldingsformidling blir også tilgjengelig i denne sammenheng. 

Terminalen kan også brukes som bankterminal der man kan få opplysninger om 

transaksjoner og saldo på egne konti. I versjonen med transaksjonsmuligheter 

blir det også mulig å foreta overføringer mellom egne konti, progranunere 

faste oppdrag og betale regninger med elektronisk giro. 

Kje 11 Konge lf 
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OVERFØRINGSNETIET 

I en offentlig teledatatjeneste er det aktuelt å benytte bilde telefon- og 

datanett (Datex/Datapak) for overføring av teledatainformasjon. Brukerne 

vil kunne knytte seg til tjenesten på flere måter: 

- gjennom telefonnettet som nå 

- ved en kombinasjon av telefon- og datanett 

- direkte tilknytting til datanett 

- gjennom bedriftsinterne systemer 

Det pakkesvitsjede tilbudet (Datapak) synes å være bedre egnet en det linje- 

svitsjede datanettet for et interaktiv kommunikasjonsmedium som teledata 

hvor segmenter med få data overføres om gangen. 

ORGANISERING AV TELEDATATJENESTEN 

Et teledatatilbud slik som skissert nedenfor vil kunne omfatte: 

- en offentlig teledatatjeneste i Televerkets regi 

- privateide, men offentlig tilgjengelige teledatabanker 

- bedriftsinterne teledatasystemer 

- samtrafikk med andre tekstkommunikasjonstjenester 

- en elektronisk meldingsformidlingstjeneste 

De forskjellige enhetene kan koples sammen ved hjelp av X.25 forbindelser i 

det pakkesvitsjede nettet, jfr. figuren nedenfor. 

. 
Televerket tar sikte på å bygge ut teledata i Norge etter gateway- eller 

portnerprinsippet, jfr. figuren nedenfor. 

Bruker 

Telenettet 

lnformasjons- 
leverandbr 

Ekstern 
databank 

Teledata- 

senter 

Ekstern 
databank 

Televerkets hovedoppgave vil være å transportere data, dvs. sørge for over- 

føring og svitsjing mellom bruker/informasjonsleverandør og de forskjellige 

databankene, herunder også med utenlandske databanker. 

I modellen er det forutsatt at Televerket etablerer og driver et teledata- 

senter (svitsj/databank). Et slikt senter vil legge forholdene til rette for 

bruk av et felles anropsnummer i telefonnettet. En televerk-eiet databank 

innebærer at lagringskapasitet også kan leies ut til informasjonsleverandører 

som ikke finner å ville anskaffe sin egen databank. 

Et Televerk-engasjement som skissert ovenfor, vil bety en sammfunnsmessiq 

koordinering av teledatatjenesten. Det innebærer bl.a. at brukerne vil kunne 

få et teledataabonnement som muliggjør tilgang til alle databankene som er til- 

knyttet til teledatasentret. En forutsetning er at de databanker som knyttes ·til 

systemet, følger de aktuelle internasjonale rekommendasjoner for å sikre en 

enhetlig og standardisert tjeneste. 

Televerket står sentralt i utvikling av teledata i Norge som i andre land. 

Televerket har overfor Samferdselsdepartementet foreslått at teledata inn- 

føres i begynnelsen av 1984 for bedriftssektoren og at tilbudet utvides til å 
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omfatte husstandssektoren i 1985. En antar at husholdningssektoren i Norge 

vil etterspørre ca. 7000 teledataabonnement i 1989 og ca. 15 000 teledata- 

abonnement i 1993, mens bedriftssektoren vil etterspørre ca. 2000 teledata- 

abonnement i 1989 og ca. 8000 teledataabonnement i 1993. Disse prognosene 

er imidlertid meget usikre. 

STANDARDER 

I første generasjons teledata-systemer snakkes det ofte om tre forskjellige 

systemer eller standarder. Det er det britiske Prestel, franske Teletel og 

det kanadiske Telidon systemene. Det finnes fite metoder i de forskjellige 

systemene for å presentere grafikk i teledata:- mosaikk 

- geometrisk koding 

- DRCS (dynamisk redefinerbart 
karaktersett) 

- fotografisk 

Mosaikk er den metoden som de fleste europeiske land har valgt. I det kanadiske 

systemet nyttes geometrisk koding. Denne teknikken er svært lik såkalt 

compuler grafikk i present.nsjonen, og gjengir fonn og farqe 

bedre enn mosaikkmetoden. 

DRCS er en metode som er utviklet for å øke mulighetene for tekst og bilde- 

utforming. DRCS-metoden innehar begrensninger i presentasjonsformen i for- 

hold til geometrisk koding. 

Den fotografiske metoden o1ør det mulio _gjengi fotografiske fargebilder i 

teledata. Denne metoden er fortsatt under utvikling og ventes ikke tatt i bruk 

før i mot slutten av 1980 årene. I den europeiske konferansen for post- og 

teleadministrasjoner (CEPT) har de europeiske televerk nylig blitt enige om 

en rekommendasjon for teledata som skal benyttes i Europa. I rekommendasjonen 

har en blant annet kommet (ram til en løsning som gjør det mulig å kombinere 

det britiske Prestel-systemet og det franske Teletel-systemet som i oppbygging 

er noe forskjellig. 

VIDERE UTVIKLING 

Teledata ble opprinnelig utviklet for husstandsmarkedet, men allerede ved 

lanseringen var mange av observatørene enige om at dette v r  en blindgate 

på kort sikt. Erfaringer fra andre land viser at tjenesten ennå er for dyr 

og lite utviklet for husstandsmarkedet. Derfor er næringsliv og offentlig 

virksomhet blitt definPrt som teledatas største marked. Erfaringer fra vårt 

eget forsøk tyder på at det synes nødvendig i første omgang å finne "nisjer" 

i markedet: spesialiserte tilbud for klart definerte brukergrupper. Denne 

oppgaven krever oppfinnsomhet og fantasi. 

Teledata vil sannsynligvis ekspandere raskest på det bedriftsinterne markedet. 

Med et slikt utgangspunkt kan det gradvis utvikles et bredere tilbud, hvor 

generelle og mer spesialiserte tjenester knyttes sammen i et eller flere 

"portnersystemer". 

Et intergrert teletjenestenett, ISDN er under planlegging, vil ha en overførings- 

kapasitet på 64 Kbit/s fram til abonnenten. Ved bruk av dette nettet vil det 

bli mulig å kombinere tekst og levende bilder som for eksempel teledata og 

video. Dette skaper helt andre muligheter for teledatatjenesten. Over- 

føringshastigheten vil bli 50 ganger hurtigere en for dagens teledatatjeneste 

og muliggjør bruk av fotografisk kodede teledatasystemer. 

Teledata-terminaler som nyttes i Norge i dag venter en vil bli avløst av nye 

tenninaler i samsvar med gjeldende CCITI og CEPT-rekommendasjoner i begyn- 

nelsen av 1984. 

Det er nærliggende å nevne at teledata med stor sannsynlighet vil bli å finne 

i et framtidig kabel-tv system. Utviklingen på dette feltet har kommet lengst 

US/\ og Canada der det finnes eksempler på at dette er tatt i bruk. Teledata's 

videre skjebne vil dermed avhenge av hvor langt vi er villige til å strekke 

vår opprinnelige definisjon: Datamaskinbaserte kommunikasjons- og informasjons- 

tjenester er i alle fall kommet for å bli. 
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TELEKOMMUNIKASJONER I 80-ÅRENE 

Knut Stafne, seksjonssjef 
Teledirektoratet. Universitetsgt. 2, Oslo 1. Tlf. (02) 48 81 49 

Modernisering og digitalisering av telenettet og bruk 
av datateknikk gjør at Televerket i 80-årene kan 
introdusere en rekke nye teletjenester 

1. Den historiske utvikling på telekommunikasjonsområdet fra 
1850-årene og fram til i dag forteller om en kontinuerlig end- 
ring og modernisering av telekommunikasjonsmulighetene og i et 
stadig raskere tempo. t,c:" 

Oo 
I dag står vi midt oppe i en utvikling som kan betegnes som 
revolusjonerende. Grunnleggende faktorer er bruk av halvleder- 
og datateknologi som gjør det mulig å overføre ulike former for 
informasjon som datasignaler i telenettet. Datateknikken og tele- 
teknikken smelter mec andre ord sammen og åpner for nye kommunika- 
sjonsmuligheter. Elektroniske informasjons- og kommunikasjons- 
systemer blir stadig viktigere redskaper for næringslivet og 
offentlig virksomhet, men får også virkninger for husholdnings- 
sektoren. 

2. Hva vil så skje i årene foran oss (i BO-årene}? 
En forutsetning for at teletjenester skal fungere iglobalsam- 
menheng er internasjonal standardisering av alle elementer som 
inngår i en kommunikasjonskjede. Televerkets tilbud er basert på 
slike internasjonale standarder, som utarbeides i de internasjo- 
nale teleorganisasjonene ITU og CEPT, hvor også Televerket del- 
tar som representant for Norge. 

En fullstendig kommunikasjonskjede består av tre hoveddeler: 

(il Overføringssystemer (telenettet/telesamband} 
(ii} Sentraler (Svitsjing} 

(iii) Abonnentutstyr (terminalutstyr) 

(i) Overføringssystemer 

Det er i dag tre separate hovednett 

telefonnettet 
teleksnettet 
datanettet 

Knut Stafne 
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Disse tre nettene utnytter imidlertid felles ressurser i det 
vi kan kalle stamnettet (motorvegene). Utviklingen av 
overføringssystemene i stamnettet vil dermed påvirke de se- 
parate hovednettene. 

Etter hvert innføres nå digitale systemer i telenettet og vi 
når fram til et hel-digitalt telenett. Dette fører til at i 
fremtiden vil alle tjenester (tale - tekst - data - bilde) 
kunne formidles i ett tjenesteintegrert bredbåndsnett, 
et TELEMATIKK-nett. 

Teleadministrasjonene i de fleste land nytter allerede 
satellittsystemer for de eksisterende teletjenester. Norge 
har satellittsamband for trafikk med andre kontinenter, til 
oljeinstallasjoner i Nordsjøen, til Svalbard og for maritim 
kommunikasjon (INMARSAT-systemet). 

Som supplement til det jordbundne nett vil også satellitt- 
systemer tas i bruk for nasjonal trafikk, dvs. som et supp- 
lement inntil det jordbundne digitale nett har fått en rime- 
lig landsdekning. Slik satellitt-kommunikasjon blir intro- 
dusert allerede neste år (1984) via det europeiske systemet 
ECS - og da både for internasjonal og nasjonal kommunikasjon. 

Televerket har også under utvikling et radiospredenett - 
kalt ROLAN - for å få en rask og fleksibel mulighet til å 
etablere 64 kbit/s og 2 Mbit/s svitsjede samband til spe- 
sielle brukere/kunder i geografisk avgrensede områder. 

Det nordiske satellitt-systemet - TELE-X - vil i slutten av 
1980-årene bli et viktig overføringssystem ikke minst for 
bedriftskommunikasjon og fjernsynsoverføringer. 

(ii) Sentraler (Svitsjing) 

Digitaliseringsprosessen på sentralområdet er også i full 
gang. Televerket har allerede 2 digitale datanettsentraler, 
1 digital telekssentral og 2 digitale sentraler for mobil- 
telefonen i drift, og de første digitale telefonsentralene 
er planlagt satt i drift i 19&6. 

Vi har således en parallell utvikling gjennom digitali- 
sering av overføringssystemer (i) og sentraler (ii). 

Digitaliseringen av sentralene gir muligheter for å for- 
bedre eksisterende og innføre helt nye tilleggstjenester, 
- nærmere om dette i punkt 3. 

(iii) Abonnentutstyr (Terminaler) 

Abonnentutstyret kan grovt sorteres i grupper for 

(a) - tale 
(b) - tekst 
(c) - data 
(d) - bilde 

(a) Telefonapparatet er det primære terminalutstyret i 
telefontjenesten. 1980-årene startet med introduk- 
sjonen av det nye apparatet - kalt Tastafonen. 
Dette standardapparatet blir nå utviklet videre med 
bl.a. en kombinert lav/høyttalende variant. Videre vil 
Tastafon-familien bli supplert med tilleggsenhet med 
uttak for 10 hodesett for telefonmøter, innebygd 
nummersender m.m. 

Det vil også om et års tid bringes på markedet en ny 
apparatvariant der apparatet og mikrofonen er bygd 
sammen i en enhet (enstykk-apparat). 

Digitale spesialapparater - basert på mikroprosessor- 
teknologi - gir muligheter for et bredt spekter av 
tjenester innebygd i selve apparatet. Disse apparater 
er først og fremst aktuelle for tilknytting til digi- 
tale hussentraler og digitale telefonapparatsystemer 
som nå markedsføres. En digital hussentral kan svitsje 
tekst og data i tillegg til tale. 

(b) - Elektroniske teleksapparater har lenge vært på mar- 
kedet. Apparater med skjerm og diskett vil kunne 
introduseres om relativ kort tid. Teleks hussentraler 
(digitale) gir muligheter for effektiv og rasjonell 
bruk av teleks. 

- Telefax - faksimileutstyr for fjernkopiering - er 
et relativt nytt standardisert kommunikasjonstilbud 
for tekst - og tegninger o.l. Tjenesten presenteres 
gjennom to hovedgrupper - såkalt gruppe 2 og 3-appa- 
rater. En ny gruppe 4-apparater for bruk på digitale 
nett forberedes. 

- Teletex er en ny internasjonal standardisert tele- 
tjeneste for tekst-kommunikasjon. Televerket intro- 
duserer tjenesten høsten 1983. Særtrekk ved Teletex 
er bl.a. 
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- Overføringshastighet på 2400 bit/s, dvs. 
et brev på A4-størrelse overføres på under 
10 sekunder 

- rikt tegnrepertoar 

- terminalutstyr med muligheter for tekstbe- 
handling, elektronisk arkiv m.m. 

Samtrafikk med teleksnettet blir mulig. 

(cl For dataoverføring leverer Televerket nødvendig om- 
formerutstyr (modem). En rekke ulike typer for for- 
skjellige hastigheter markedsføres. Dataterminaler - 
fra enkle til mere kompliserte - finnes i en rik flora 
på markedet. 

(dl Bilde-apparater (bilde-telefon) ventes først å bli 
aktuell i noen større utstrekning omkring 1990. 

Studios for fjernsynsmøter er allerede i drift i Oslo 
og Trondheim. Videre utbygging blir vurdert. Fjernsyns- 
overføring direkte mellom bedrifter kan realiseres 
over 2 Mbit/s digitale samband, som gir en noe dår- 
ligere billedkvalitet enn overføring via bredbånds- 
fjernsynskanaler. 

3. Hvilke tjenester/Druksområder blir aktuelle i SO-årene? 

De eksisterende og det vi kan kalle tradisjonelle teletjenester 
vil fortsatt være primære telekommunikasjonstilbud - riktignok 
en del raffinert og modernisert ikke minst ved hjelp av data- 
teknikk. Eksempler på slike tjenester er 

- Telefon - Mobiltelefon 
- Teleks 

Telefax 
- Datel/Datex/Datapak 
- Utleide samband for ulike formål 
- Alarmoverføring - telemetri 
- Telefonmøter - fjernsynsmøter 

I tillegg kommer innen kort tid nye tjenester på løpende bånd, 
eksempelvis: 

- Høghastighets dataoverføring 
- Teletex 
- Personsøking 
- Teledata 
- Kabel-TV 

Videre vil komme på markedet 

- Ulike former for elektroniske "postkasse"-systemer - 
både for tale og meldinger i skriftlig form. 

- Elektronisk betalingsformidling 

- Fjern-redigering - "fjernarbeid" 

- Fjerntrykking 
- Bildetelefon 

Knut Stafne 

r tillegg vil det bli tilbudt en rekke støttetjenester (tilleggs- 
tjenester/særtjenester) som dekker ulike formål, eksempelvis: 

- Opplysningstjenester 
- Generelle informasjonstjenester 
- Medflytting 
- Kortnummervalg 

Rundskriving 
- Meldingsformidling 
m.m. 

Den europeiske teleorganisasjonen CEPT har for telefontjenesten 
skissert over 60 slike ulike støttetjenester. Disse tjenestene 
er igjen klassifisert i 7 grupper, relatert til muligheter i 
sentraler, abonnentutstyr, tilpassingsutstyr, båndbredde. 
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Møteinnkalling D 
Møtereferat 

Vedrørende 

HAKAVIK KRAFTVERK 

T i lg jenge l i ghe t /merknad  

Offentlig 

M e t e t i d  

09.06.83 

Møtes ted  

Hakavik 
M e t e  n r . / t r  U t s e n d t  av ( • ........... (") 

R. Berg I<, ..j l .. \ 

M ø t e l e d e r  avd . / t e l f .  Re fe ren t  avd . / t e l f .  Q 

R. Berg SBM/450 
N t e  m ø t e  ( d a t o / t i d / s t e d )  Mø te lede r  neste m ø t e  I Referen t  neste m ø t e  

De l take re  

Oslo lærerhøgskole: Jon Kvalbein 
Sagene lærerhøgskole: Knut Stokke, Eva Bryhni 
Eik lærerhøgskole: Tor Svendsen (Befaring og møte 14.06) 
Telemark lærerhøgskole: Odd Erik Johansen 
Teknisk Museum: Hans Otto Pramm 
Hakavik kraftverk: Sverre Guterud 
NVE: Mette Kjeldsberg (A) 

Olav Nyløkken, AP 
Kjell Eidet, sos 
Reimer Berg, SBM 

Dagsorden 

HAKAVIK KRAFTVERK SOM INFORMASJONSSENTER 

l BEFARING 
2 MØTE 

Sendes t i l  

Møtedeltagerne 
_Ji.._ Christensen, AI 
T. Voldhaug, SD 
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Møtereferat 2 (3) 

Referatet er et konsentrat av synspunkter fra møte som 
ble holdt etter befaringen. 

Befaringen startet oppe ved magasinet, og endte nede ved 
kraftverket. Annekset og damvokterboligen på Gråbeintjørn 
ble besøkt. Vi inspiserte også dammen, bekkeinntaket ved 
Gråbeintjørn, svingekammer og rørbruddsventiler. I sta- 
sjonen ble det vist hvordan et aggregat kan avkles 
dekslene slik at rotor og turbinhjul kan studeres. 

Konsentrat av synspunkter 

Hakavik er spennende og engasjerende, og kan brukes innen 
alle fagområder. Her kan det foretas tekniske målinger, 
det kan gjøres ferskvannsbiologiske undersøkelser,og 
produksjon og virkninger av elektrisk energitilførsel i 
et samfunn kan studeres med kraftverket som utgangspunkt. 
En ren teknisk forståelse av vannkraft er av mindre 
betydning for lærerhøgskolene. For Teknisk Museum er 
dette et viktig aspekt ved Hakavik. 

Hakavik kan brukes uten videre. Det å lære og undervise 
ute under primitive forhold er viktig. Som informant bør 
Hakavik få lov til å utvikle seg smått og sakte, slik at 
strukturen er gjennomtenkt før for mange mennesker blir 
involvert i det. 

Fra skoleverkets side er undervisningsrommet, som er 
planlagt over den påtenkte garasjen, ikke så betydnings- 
full i første omgang. For Teknisk Museum er dette rommet 
av stor betydning. Hvilken nytte NVE's informasjons- 
kontor, og personalavdeling har av et slikt rom må disse 
kontorer selv uttale seg om. 

Hakavik kan bli nyttig både for ungdomsskoleelever, 
studenter og for ferdig utdannete lærere. De sistnevnte 
kan bruke Hakavik under planleggingsdagene. Men dette bør 
være en senere fase. 

Brukstiden for studenter i reguleringsområde er begrenset 
av snø og is. Hakavik kan brukes om høsten og om våren. 
For Teknisk Museum kan også vinteren brukes for studier i 
selve kraftstasjonen. 

I reguleringsområdet kan annekset med 4 senger, og dam- 
vokterboligen ved Gråbeintjørn med 8 senger brukes som 
innkvartering. Transport til Hakavik er et vanskelig 
tema. Her bør NVE vurdere om ikke industrien kan bidra 
med støtte til transportutgifter. I reguleringsområdet er 
det viktig å kunneferderspå en grei måte. Fra alle 
representanter ble det fremhevet at en kano er et vel- 
egnet transportmiddel i magasinet. Det kan være behov for 
3 kanoer. Disse kan oppbevares i båtnaustet som kraft- 
verket eier ved dammen. 



Møtereferat 3 ( 3) 

Innen området energi er det mye undervisningsmateriell 
allerede. Skoleverket bør komme med forslag om under- 
visningsmateriell, ikke NVE. Dette er alle parter enige 
om. Generelt kan det sies at lysbilder er bedre enn film, 
og at overhead er bedre en lysbilder. Overhead kan lett 
masseproduseres. De er også lette å lage. Studentene bør 
selv utforme forslag til hvordan Hakavik skal brukes. 
Arbeid er holdningsskapende. 

Hakavik er som informasjonssenter velegnet på mange 
måter. Lærerhøgskolene kan fra sin faglige synsvinkel se 
nytteverdi i Hakavik. Men også fra en mer almen be- 
traktning er Hakavik som vannkraftinformant interessant. 
For begge disse bruksmåter bør det utarbeides egne opp- 
legg. 

Teknisk Museum ser Hakavik fra sin spesielle synsvinkel. 
Energi er et stort tema for museet, og Hakavik er et fint 
tillegg til egne samlinger. NVE og Teknisk Museum bør 
sammen sette opp et eget forslag for bruk av Hakavik. Det 
er i denne forbindelsen at selve omvandlingen av vann- 
energi til elektrisk energi er interessant. Hvordan det 
elektriske nettet fungerer er også et aspekt for Teknisk 
Museum. Hva med virkningsgradsmålinger? 

Konklusjon 

Det ble bestemt at de 4 lærerhøgskolene hver for seg lar 
sine studenter utarbeide et opplegg for bruk av Hakavik 
sett på begge de måter som før er nevnt. Samtidig ut- 
arbeider Teknisk Museum og NVE sitt spesielle prosjekt 
for selve kraftstasjonen. Disse forprosjekter bør være 
ferdig til neste år, og vi tar da en summering og struk- 
turerer det endelige opplegget for Hakavik som informa- 
sjonssenter. Undervisningsrommet med plass til 25 per- 
soner bør inngå som en integrert del av opplegget. Her 
kommer NVE's eget bruk av Hakavik inn. Besøk til Hakavik 
anmeldes til Reimer Berg. 

En oversiktstegning over reguleringsområdet med hen- 
visning til offentlig kart følger vedlagt. Denne 
tegningen er nummerert SD-13871 

Vedlegg: 
1 Tegning SD-13871 CE-f..,-l-lr- v t r U  t) 
2 Brev fra Oslo lærerhøgskole av 13.06.83 
3 Brev fra Eik lærerhøgskole av 16.06.83 

6040MALØ 
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.;.-, Johnny Haug 

Gunnar Hjelle 

F'rode Steen 

Rune Ek 

Eli Hall 

Christian Medin 

,!a.n Orsteen 

Ellen Brunborg 

Torleif Bratlie 

Je0 var sammen med overingeniør Reimer Berg på Hakavik kraftverk ved Vestfossen 

' i .  juni. Vi fikk god mottakelse og så over kraftverket. Forholdene skulle ligge 

qodt til rette for meningsfulle prosjekter. 

Jes a n  tenke meg to prosjekter: Det ene med sikte på et undervisninqsopplegg 

for 8.-9. klasse, det andre med sikte på opplegg for lærerstudenter og lærere 

på planleggingsdager. Hvert av prosjektene kan ta 2-3 studenter. 

11 

Jeg skriver nå til dere som har meldt interesse for å være med. Jeg bad Berg 

sette av dagene 2.-3. september slik at han og jeg blir med de studentene som 

0r interessert i prosjektet til Hakavik. Her er en fin hytte til overnatting, 

og vi kan gå i terrenget å se hvilke muligheter her er. Vi kunne reise bort 

fredag morgen, og dra tilbake lørdag ettermiddag. På turen kunne vi såfinne fram 

til hvem som er interessert i å gjennomføre et av prosjektene. 

Jeg vil ta saken opp 25. august, men ber dere reservere 2.-3. september om det 

kan passe. 

Gee somme r '. 

e . 1  
Y1Mk 1var/4J l t - t J - -  

 MAJ.J ,<.-1.up)-. 
Tcvt  J . Q M -  



Fra Tor Svendsen 

Eik lærerhøgskole 

3109 Lofts-Eik 

16.06.83. 

Til Reimer Berg 

NVE 

Ang. Hakavik kraftverk, informasjonssenter. 

Takk for instruktiv og hyggelig rekognosering på kraftverket og 

ved nedslagsfeltet. Som jeg fortalte deg på Hakavika, mener jeg at 

vi i fellesskap kan få ti en del forsøks- og utviklingsarbeider 

innen den pedagogiske ramme du nevner i ditt brev av 12.04.83. 

Jeg har vært i kontakt med hovedlærer i samfunnsfag her ved skolen, 

Halvdan Eikeland, og han er også ivrig etter å få satt studenter 

på oppgaver av den art det her kan bli snakk om. 

Studenter på 1/2-årsenhetene i samfunnsfag og biologi vil det 

være mest naturlig å anvende til slike oppdrag. En del studenter 

har samme studieår kombinasjonen av de to nevnte fag, og denne 

gruppen vil vi spesielt motivere til å finne oppgaver innen punkt 

b) i ditt skriv. 

Vi er avhengig av å få tak i en del bakgrunnsinformasjon og kon- 

takter innen september for at dette skal fungere. Vennligst få 

noen til å finne ut hvordan avtaler med grunneiere ble gjort, 

og hvilke kontakter dere har hatt med grunneiere og deres organi- 

sasjoner seinere. Erstatninger o.l. og hvilke forpliktelser NVE 

har og har hatt ovenfor grunneierne er viktig å få fram. Oversikts- 

kartet SD-13871, håper jeg vi kan få noen eksemplarer av snarest. 

Har ikke fått kontakt med Mastebogen Skogselskap ennå, og jeg er 

avhengig av å få en positiv tilbakekobling derfra før vi planlegger 

undersøkelser av fiskepopulasjonene i magasinet. Med litt godvilje 

fra NVE,S side, f.eks. med utsetting av merket ørret, vil ut fra 

min erfaring, skape fin samarbeidsvilje fra grunneierorganisasjonen!. 

De fleste oppgaver vi har i tankene ligger innen: Hvordan virker 

vannkraftutbyggingen inn på naturen, hvilke konsekvenser har det 

for grunneiere, hvilke konsekvenser har det for den alm. borger. 

Ser fram til ny kontakt. ' _. f 

I 1., i,, 
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Vatte 
.. 

PRESSTJANSTEN 

Vattenfalls presstjånst kan du nå dygnet runt. 
Vi ar fem journalister som garna hjålper dig att få svar på dina frågor 

om elproduktion, eldistribution, elforsorjning, uppvårmning 
och inte minst utvecklingsarbete som galler ny energiteknik. 
En av oss har alltid jourtjånst, på kvållar och under helger. 

Ibland kan vi svara sjålva. Ibland ordnar vi så du får 
kontakt med tekniker, ekonomer, planerare, byggare, 
laxodlare, forskare - eller någon av de många andra 
yrkesmånniskor som finns inom Vattenfall med dess 

11000 anstållda over hela landet. 
En och annan nyhet får du direkt av oss. 

Via pressmeddelanden. Eller då vi talas vid, 
till exempel på något av våra journalistseminarier. 

Telefon: 08- 739 50 00 
Besoksadress: Jåmtlandsgatan 99 

Telex: 190 86 SVPRESS 
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Vatte .. 
PRESST JANSTEN 

Olle C Blomqvist 
Civilingenjor i Ringhals i flera år. Sedan 1978 
på Vattenfalls presstjånst med huvudansvar 
for kiirnkraftinformation. 
Direkttelefon: 08- 739 50 96 

Bo Ericson 
Sammanhållande på presstjånsten. Journalist 
med flera års erfarenhet  av informationsar- 
bete och kontakter  med massmcdia.  Sedan 
1978 på presstjansten. 
Direkttelefon: 08-739 50 88 

Birgitta Ekvall 
Reporter  och redige rare i dags- och fackpress 
i fl era å r .  Arbetade i 15 år på skoloverstyrel- 
sen med bland an nat tidskrifter och massme- 
diakontakter .  Kom till Vattenfall  1982. 
Direkttelefon: 08- 739 50 80 

il 9 ,- i 7 

I 

Helge Jonsson 
Vattenfalls informationschef. Radio- och tid- 
ningsjournalist i många å r .  Lång erfarenhet  
av informationsarbete. Kom till Vattenfall  
1980. 
Direkttelefon: 08- 7 39 50 92 

Bjorn Smitterberg 
H a r  i rnånga ar varit dagstidningsreporter. 
och har  bland annal  s tor  erfarenhet  av Iack- 
ligt arbetc .  Kom till presstjånsien 1982. 
Direkttelefon: 08- 739 50 76 

JOURHAVANDEREDAKTOR 
Dina fragor år vårt jobb. Dårfor  kan Ju 11{1 m dyuncr runt .  

Jourhavandc redaktør  1riffa, pa kvållar och  helger pa teleton tlS-7_,q-;111,,, 
U n d e r  arbctxtid kan du ringa dirckt  till o , , .  

Du kan också halsa på oss i Ruck stu. Stockholm. 
Adressen ar Jamtlandsgatan 99. lntill Rucksta tunnelh,111-:,1;1111>11 
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Adm. direktør Egil Gade Greve, 
Bergen Bank: 

BEDRIFTSLEDEREN I MEDIASAMFUNNET 

Norsk forening for informasjon og 
samfunnskontakt 

Grand Hotel, Oslo, 12.01.1983 
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A ha et miljø for gjensidig debatt og opplæring i 

informasjonsvirksomhet er vesentlig for dagens norske 

samfunn. Norsk forening for informasjon og samfunnskontakt 

står sentralt i dette miljøet. Jeg er takknemlig for 

innbydelsen til å komiæ hit i dag og for anledningen 

til årette søkelyset mot et så vesentlig emne som "Be- 

driftslederen i iædiasamfunnet". Bedriftenes informa- 

sjonssjefer og øvrige informasjonsmedarbeidere er blant 

bedriftslederens viktigste støtter i hans oppgave med å 

løse informasjonsoppgavene. Det er vesentlig for en 

organisasjons leder - og da iæner jeg ikke bare bedrifts- 

ledere, men også ledere i offentlig virksomhet og i 

organisasjoner - å evne å få til et godt samspill 

mel lom seg selv og organi_sasj onens informasjonsekspertise. 
 

Jeg er derfor spesielt glad for at foreningen til dette 

møtet også har invitert ledere i de organisasjoner dens 

medlemmer arbeider i. 

Temaet "Bedriftslederen i mediasamfunnet" har opptatt 

meg meget sterkt, ikke minst fordi jeg i min nylig til- 

trådte stilling som administrerende direktør i en 

større forretningsbank har vært nødt til å formulere 

min egen pfatning om disse spørsmål. Det er heller 

ingen grunn til å legge skjul på at Bergen Bank i den 

senere tid har stått i fokus for medias oppmerksomhet i 

en grad som har gitt meg både erfaringer og erkjennelser. 

Det er disse tanker jeg gjerne vil få legge frem her i 

dag. Jeg håper at de skal kunne danne opptakten til en 

verdifull meningsutveksling omkring dette temaet. 

./2 
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Jeg vil begynne med å se på enkelte trekk ved det samfunn vi 

lever i. Så vil jeg tilkjennegi en del synspunkter på dette 

samfunnets media. Deretter vil jeg prøve meg på en defini- 

sjon av bedriftslederens oppgaver. Slik arbeider jeg meg 

frem til skjæringspunktet mellom samfunnets, medias og 

bedriftslederens interesser og de muligheter og utfordringer 

som ligger her. 

•samfunnsmessig styring• er et begrep som går igjen i dagens 

offentlige debatt. Det diskuteres hvordan samfunnet skal 

fastsette rammebetingelsene for næringslivet. Vi er opptatt 

av i hvilken grad storsamfunnet skal ha innsynsrett og 

direkte styringsrett. I debatten er det også sentralt å 

komme frem til hvordan disse rettigheter skal utøves og hvem 

som skal være ·utøvende på vegne av samfunnet. Jeg vil her 

minne om at det er bred en.J..ghet om at vi i vårt samfunn skal 

benytte markedsmekanismen som styringsmodell for å tilfreds- 

stille en rekke behov og for å løse samfunnsoppgavene. Denne 

erkjennelse bør bidra til å forme synet på den frie flyt av 

informasjon i samfunnet. Det vil jeg komme tilbake til 

senere. 

I løpet av de siste 15 år har vi fått ny forvaltningslov og 

ny offentlighetslov, som begge omhandler retten til innsyn 

i den offentlige forvaltning. Aksjeloven av 1976 og andre 

bestemmelser om bedriftsdemokrati definerer samfunnets 

innsynsrett og styringsrett i næringslivet. For de fleste 

deler av næringslivet finnes det dessuten supplerende be- 

stemmelser om innsyn og informasjon. Jeg nevner bl.a. Bank- 

inspeksjonens bestemmelser om innhold av og form på rap- 

./3 
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porter og regnskap fra banker, Oslo Børs' bestemmelser om 

informasjon, markedsloven og ikke minst avtaleverket mellom 

partene i arbeidslivet. Man kan vel uten videre slå fast at 

på området retten til innsyn er utviklingen kommet meget 

langt. Jeg er selv av den oppfatning at dersom næringslivet 

i tiden fremover makter å gi storsamfunnet godt innsyn i hva 

det driver med, vil •dette kunne begrense kravene om en 

utvidelse av den direkte styringsrett. Med et godt innsyn 

bør den samfunnsmessige styring som skjer gjennom fast 

settelse av rammebetingelsene, være tilstrekkelig for et 

flertall av folket. 

Representanter for ansatte sitter i dag i bedriftenes 

styrende organer. I forretningsbankenes styre og represen- 

tcmtskap har vi dessuten representanter oppnevnt av de 

politisk bestemmende organer. Begge grupper av represen- 

tanter har stor grad av både styrings- og innsynsrett. Et 

problem som etter min mening ennå ikke har funnet sin 

endelige form er spørsmålet om hvordan det skal gis in- 

formasjon fra disse fora. Jeg har for min egen del en klar 

oppfatning av dette: Det å informere både eksternt og 

internt er en rett og en plikt for bedriftsledelsen. Re- 

presentantene for de ansatte og de offentlig oppnevnte har 

på sin side et ansvar for å påse at ledelsens informasjon er 

hensiktsmessig og fyldestgjørende. Gjennom sitt innsyn vil 

de ha god anledning til å kontrollere det. 

Av det jeg har sagt hittil skulle det fremgå at jeg mener 

vårt politiske system forutsetter at samfunnet beskjeftiger 

seg med næringslivet. Næringslivet er gjennom sin virksomhet 

samfunnsformende. Hva vi som bank gjør eller ikke gjør vil 

. I 4 
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skape vesentlige ringvirkninger. Dette, sammen med det 

faktum at næringslivet har makt uten at det samtidig har 

politisk eller konstitusjonelt ansvar, gjør at det er 

naturlig - og riktig - at grupper og enkeltindivider i 

samfunnet stiller kritiske spørsmål til om næringslivet ut- 

fører sitt arbeid på en samfunnsgavnlig måte. Jo større ma.kt 

en del av næringslivet antas å ha, jo større innvirkning vil 

det ha på den samfunnsmessige utvikling og jo større grunn 

er det til å interessere seg for hva som gjøres. I forholdet 

næringsliv/samfunn kan man derfor ikke påstå at."big is 

beautiful". Størrelse gir innflytelse og ma.kt og derved 

samfunnsformende funksjon. 

Man kan kanskje si at næringslivet selv er medskyldig i at 

deler av samfunnet har en kritisk holdning, fordi det 

tradisjonelt har vært lite villig til å orientere og opplyse 

om sin virksomhet. Kri tiske bemerkninger er lett bli t"t 

karakterisert - og ofte avfeid - som politisk inspirert 

opinionsytring. Man kan med en viss rett snakke om tillits- 

krise mellom næringslivet og visse samfunnsgrupper, basert 

på manglende forståelse og respekt, som igjen ofte kan 

grunne seg i manglende informasjon. I en viss formildende 

grad vil jeg fremholde at store deler av næringlivet etter 

hvert har sett behovet for bedre informasjon. Mange har 

gjort forsøk på å informere bedre, ikke alle som har prøvd 

har hatt suksess. 

oooOooo 

Jeg vil nå rette søkelyset på media. Felles for dem er at de 

gjennom sin virksomhet utøver stor maktinnflytelse på sam- 

funnet. 

. Is 
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Det er hverken hensiktsmessig eller praktisk mulig å bringe 

all informasjon om alt. En vurdering er nødvendig. Og 

nettopp i denne vurderingen er det medias makt ligger. De 

velger: 

fra hvilke områder av samfunnslivet det skal 
bringes informasjon 

hvilken informasjon fra disse deler av sam- 
funnet som skal frem 

hvilken form informasjonen skal ha 

når informasjonen skal presenteres 

På samme måte som næringslivets virksomhet er samfunns- 

formende, er medias virksomhet det. I tillegg til å gi oss 

bakgrunnen for den informasjon som ligger til grunn for vår 

handlemåte og våre beslutninger, bestemmer de i stor grad 

hva samfunnsdiskusjonen skal dreie seg om,. velger i hovedsak 

de som skal få delta i denne diskusjon og fprmer i vesentlig 

grad innleggene i diskusjonen. Dette gir media også et 

ansvar for resultatet av diskusjonen. 

Hva driver så media i sitt arbeid? Jeg vil anta at svaret 

er en kombinasjon av: 

medias syn på seg selv som "folkeopplysere" 

medias oppfatning av seg selv som "kontrollør" 
av maktutøvelse 

journalistens ønske om å fremstå som en dyktig 
fagutøver, både overfor kolleger og andre i 
samfunnet 

medias situasjon som bedrift med krav om 
bedriftsøkonomisk lønnsomhet 

Hver enkel journalist og hvert enkelt medium vil nok legge 

forskjellig vekt på disse momentene. I hvilken grad mediets 

./6 
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og journalistens politiske oppfatning spiller inn i ar- 

beidet, varierer nok også sterkt. 

Ut fra sitt "knippe av veide verdier" vil journalisten søke 

informasjon. Dette vil avgjøre hva han vil søke informasjon 

om, hvor han vil søke informasjon og hvorledes han vil søke 

info rma s j on . 

Presseforbundets generalsekretær Hans A. Ihlebæk presenterer 

sitt syn på journalistens oppgave og på forholdet mellom 

næringsliv og journalistikk slik i et intervju i fagbladet 

"Journalisten": - Det ligger en prinsipiell motsetning 

mellom massemediene og næringslivet i den forstand at de har 

så vidt forskjellige oppgaver, jeg hadde nær sagt ideo- 

logier. Forskjellen ligger i at næringslivet vil ha spredt 

den informasjon som er ford.elaktig for dem selv, mens 

nyhetsmediene gjerne vil bringe det som de mener publikum 

bør eller ønsker å vite. Erkjenner man først dette, så blir 

påstanden om at det er en tillitskrise mellom massemediene 

og næringslivet i grunnen uinteressant. 

Mediaforskeren Dan Lundberg har formulert seg i tråd ned 

Ihlebæk. Han sier: - Når kritikerne snakker om tillitskrise 

mellom næringslivet og massemedia, vitner dette om en helt 

gal oppfatning av massemedienes oppgaver og ansvar. Masse- 

medienes viktigste oppgave er etter min mening ikke åvirke 

slik at de skaper tillit til de maktsentra de skal overvåke. 

Det er publikum som bruker dem som informasjonskilder som 

skal ha tillit til massemediene. 

Jeg kan et godt stykke på vei forstå de to jeg har sitert 

uttalelser fra. Men jeg tror at de ser situasjonen litt for 
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svart/hvitt eller like gjerne litt for ideologisk. Ofte 

møter næringslivet journalister som etter min mening i for 

stor grad kun presenterer seg som "en som spør på vegne av 

almenheten". Det hadde vært mer ærlig åpent å erkjenne at 

den enkelte journalist ikke kan representere almenheten, 

et knippe av verdier som han selv i stor grad har valgt. 

men 

Noe av det samme var Norges Handels- og Sjøfartstidende inne 

på forleden da avien i en lederartikkel skrev at "vi er 

redde for å opphøye avisen til utelukkende en kombinasjon av 

en opphøyet fjerde statsmakt og verneverdig antikvitet. 

Avisdrift er både børs og katedral, for å omskrive den gamle 

forlegger Harald Grieg." Medias representanter må erkjenne 

sitt helt spesielle ansvar for mest mulig objektiv journa- 

listikk. En presse som baserer sin økonomi på sensasjons- 

pregede oppslag må finne seg i å bli møtt med reservert 

holdning til samarbeid. Etter min mening kan en slik presse 

kun med svak pegrunnelse påberope seg å være offentlighetens 

våkne beskytter. Opplagstal I.et og fortjenestemotivet stikker 

klart frem. 

La meg også få benytte anledningen til å ri en gammel 

"kjepphest": Jeg vet at jeg representerer et gammelrrodig syn 

på journalistikken når jeg beklager meg over en sta4ig 

tiltagende blanding av reportasje og kommentarer. Den 

moderne journalistikk synes å ha gitt et godkjennelses- 

stempel på denne etter min mening ucyddige sammenblanding. 

Jeg hper at pendelen nå snart vil svinge noe tilbake, slik 

at det i større grad fremgår av medias presentasjon hva som 

er en objektiv reportasje og hva som er kommentarstoff. 

Begge deler er selvsagt viktige, men jeg tror både pressen 
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og dens lesere vil være best tjent med at de står på egne 

ben. 

Diskusjonen om det overhodet skal finnes felter hvor pressen 

må akseptere at dens innsyn ikke er naturlig el ler legi tirnt, 

om devaluering er klassisk. De fleste vil vel også akseptere 

at fusjonsforhandlinger på et tidlig stadium av mange grunner 

må være et område som holdes borte fra offentlig omtale. I 

bank og fqrsikring gjelder det i tillegg også helt klare 

sekretesseregler for omtale av kunders økonomiske forhold. 

Det kan sikkert nevnes flere eksempler hvor de fleste vil 

akseptere at bedriften må beskytte seg selv eller sine 

kunder. Et problemområde hvor praksis i dagens samfunn viser 

seg å være svært forskjellig, er spørsmålet om informasjon 

om eller kommentarer til ens-konkurrenters virksomhet. Vi 

opplever i dag en sviktende forståelse fra pressens side til 

den tidligere anerkjente regel om at man ikke skal kom- 

mentere sine konkurrenter. 

Innledningsvis var jeg inne på at vi i vårt samfunn aner- 

kjenner markedsmekanismen som styringsmodell. I og med at vi 

således har godtatt konkurranse som kilde til inspirasjon, 

innsats og fornyelse, og som styringsmekanisme, må vi også 

innrømme bedriftene en viss rett til å holde tilbake en del 

informasjon overfor sine konkurrenter og almenheten. 

Jeg tror at en åpen debatt mellom pressen og næringslivet om 

dette temaet vil være nødvendig. I den uklare situasjon som 

vi har i dag, vil mange bedriftsledere føle at de alltid er 

på defensiven. Resultatet vil ofte bli at noen er for 
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restriktive med sine informasjoner, mens andre presses til å 

gi fra seg opplysninger på et tidspunkt hvor de føler det 

skader saken å få dem offentliggjort. Man kan spørre seg om 

det er behov for en slas "næringslivets forvaltningslov"? 

oooOooo 

Så til det å være "leder" - og i dette tilfellet bedrifts- 

leder. Kort og noe forenklet vil jeg si at bedriftslederens 

hovedoppgaver faller i fire grupper: 

1. Sammen med bedriftens styrende organer å påse 
at bedriften har klare og hensiktsmessige mål. 

2. Bygge opp og strukturere bedriften slik at den 
får en hensiktsmessig oppbygging ut fra de 
oppgaver som skal løses og de mål som skal 
nåes. 

3. Styre de prosessene som må skje innenfor den 
struktur han har bygget opp. 

4. Være en "grenseregulator" mellom bedriften og 
omverdenen. 

Samfunnets forventninger til bedriften er vesentlige for 

bedriftslederens muligheter til å løse disse fire hoved- 

oppgaver. Men hva media gjør - og ikke gjør - er også ve- 

sentlig for hans mulighet til å lykkes. 

I dag må vi akseptere at enhver bedrift er sterkt sammen- 

vevet med resten av samfunnet. Dette kan illustreres med 

denne "Rehnmanns rose", laget for Bergen Bank. (Bilag I .  

Bladene på rosen representerer grupper som har forventninger 

til bedriften. Forventningene ·er av økonomisk, organisa- 

torisk og menneskelig art. Gruppene har også forventninger 

om informasjon til, fra og om bedriften. De har imidlertid 

ikke bare passive forventninger, de handler på egen hånd på 
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tross av el ler i samvirke med ledelsen. Lederens q:,pgave 

blir da å forme koalisjoner av interessegrupper som er 

tjenlige for å nå bedriftens mål. I denne sammenheng vil jeg 

trekke frem lederens rolle som grenseregulator mellom be- 

.drift og omverden. Det å være grenseregulator betyr for meg 

at bedriftslederen må påse at det hele tiden er en åpen 

strøm av informasjon begge veier - en kommunikasjon. Be- 

driftslederen må også sørge for at den vesentlige infor- 

masjon kommer frem og blir oppfattet. Det er således viktig 

at "uvesentlig" informasjon ikke forurenser informasjons- 

flyt en. 

Med denne utvidede utgave av "Rehnmanns rose" (bilag II) 

søker jeg å illustrere det totale kommunikasjonsspill. Vi 

har først og fremst den direkte kommunikasjon-mellom be- 

driftsledelsen og de forskjellige interessegrupper. Dessuten 

viser jeg at det også flyter en strøm av informasjon mellom 

de enkelte grupper, en informasjon som bedriftsledelsen i 

liten grad kan påvirke direkte og som den heller ikke har 

særlig styring med. Det er imidlertid interessegruppe som 

i denne fremstilling står i en særstilling, nemlig masse- 

media. Med pilen ut fra dette blad ut i den ytre sirkel og 

deretter inn fra sirkelen til de andre bladene, har jeg ment 

å vise at media påvirker alle interessegruppene. Media blir 

derfor både en målgruppe i seg selv og en kanal for infor- 

masjon fra bedriftsledelsen. For at bedriften skal kunne 

virke i ·samfunnet etter sin hensikt og for at den skal kunne 

nå sine bedriftsinterne mål, må den totale informasjons- 

prosess fungere godt. Jeg tenker både på den informasjon som 

kommer til interessegruppene direkte fra bedriften, men også 

den som flyter mellom gruppene og den som kommer til grup- 
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pene via media. Den informasjon media gir om bedriften til 

interessegruppene, innvirker på arbeidet som må legges ned i 

den direkte informasjon. Negativ mediaomtale kan i en viss 

grad oppveies med en sterk og åpen· informasjon direkte til 

den enkelte målgruppe. Gjennom en periode med mange negative 

oppslag i media har det bl.a. vært en prioritert oppgave for 

oss i Bergen Bank å intensivere og bedre informasjonen til 

våre ansatte. Også den direkte informasjon til andre interes- 

segrupper har vært høyt prioritert, men i alt arbeidet har 

vi merket medias gjennomslagskraft. Vi er gradvis komiæt til 

den erkjennelse at vår kontakt med massemedia må prioriteres 

høyere og løses bedre. 

Jeg har nå festet oppmerksomheten ved den informasjonsstrøm 

som går fra bedriften og ut, og ved lederens ansvar for å 

tilrettelegge denne inf'ormasjonsstrømmen. I den forbindelse 

vil jeg peke på at han har et tilsvarende ansvar for å til- 

rettelegge den informasjonsstrøm som går inn til bedriften. 

Dette er viktig for at bedriften skal kunne tilpasse seg 

sine omgivelser og fange opp signaler som er av betydning 

for dens utvikling på kort og lang sikt. Bedriftene må 

utvikle et "antenneapparat" som gjør at de kan oppfange de 

signaler som er viktige, og forsterke dem, slik at de ut- 

løser hensiktsmessige og nødvendige reaksjoner internt i 

bedriften. Dersom dette "inngående åndedrett" ikke fungerer 

på en tilfredsstillende måte, vil bedriftene i det lange løp 

·ikke kunne tilpasse seg og utvikle seg i takt med omgivelsene. 

Det kreves derfor av bedriftslederen og hans medarbeidere en 

åpenhet til å t a  imot og ta stilling til impulser av ulik 

art. Det er viktig at evnen utvikles til å skille det 
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viktige fra det uviktige. Faren i denne sammenheng er at 

lederens personlige sympatier, antipatier og politiske 

holdninger kan lure ham til å se bort fra eller nedvurdere 

betydningen av trekk i samfunnsutviklingen som ikke "passer 

inn" i hans personlige verdensbilde. Det har bestandig vist 

seg at de bedrifter og ledere klarer seg best som på et 

tidlig stadium er i stand til å t a  vare på spirene til de 

utviklingstrekk som blir livskraftige og samfunnsformende. 

Særlig stor blir utfordringen i vårt mediasamfunn, hvor et 

stort antall impulser hamrer mot bedriften og ledelsen 

·samtidig. Det å skille "ekte sølv" fra kråkesølv er sannelig 

ikke lett i hverdagen med stor arbeidsbyrde. 

Vi er nå fremme i skjæringspunktet mellom samfunnets, medias 

og bedriftsledernes interesser. Det er i dette punktet, ylt 

av forventninger, krav og etter hva vi tidligere har sagt - 

forskjellige oppgaver - at bedriftslederen møter media- 

samfunnet, med de problemer og muligheter som dette møtet 

skaper. 

"Informasjon" er i mange bedrifter kun blitt et instrument 

for å skape en generell "goodwill" for bedriften og for å 

spre kunnskap om allerede fattede beslutninger eller alle- 

rede gjennomførte tiltak. Dette gjør "informasjon" til et 

ganske passivt instrument. Kontakten mel lom "informasjons- 

policy" og de faktiske informasjonstiltak på den ene side og 

bedriftens sentrale policy og operative mål på den annen, er 

ofte dårlig. Bak slike problem ligger en mangel på·analyse. 

Bedriftslederen har forsømt å klargjøre for seg selv hvilken 

betydning informasjon og opinionsdannelse har og hvordan 

disse prosessene i praksis fungerer. 
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Jeg tror at det amerikanerne kaller "Issue Management" vil 

bli en stadig mer benyttet arbeidsmetode i årene fremover. 

Issue Management er ikke bare en måte å drive informasjons- 

virksomhet på, men vel så mye et instrument i bedrifts- 

lederens totale virksomhet. I dette arbeidet tar man ut- .. 
gangspunkt i at det er mulig å påvirke rammebetingelsene og 

beslutningsklimaet gjennom informasjon. Man erkjenner også 

at en bedrift ikke vil kunne spre sin informasjonsvirksomhet 

over hele samfunnet og la sin røst høre i alle samfunns- 

spørsmål. Derfor må bedriftsledelsen definere hvilke pro- 

blemområder som er vesentlige for bedriften og sette in- 

formasjonstiltakene inn på disse områdene. I Issue Manage- 

ment vil informasjonsvirksomheten dels være rettet not å 

endre det "klima" som den enkelte sak skal løses i, dels 

være spesielt rettet not samfunnets beslutnings_fattere på de 

områder som er vesentlige for bedriften. ·Hvert permanent 

informasjonstiltak - en bedriftsavis f.eks. - skal ha en 

klart definert operativ funksjon og skal fungere som instru- 

ment i de enkelte "issues" parallelt med sin langsiktige 

"allment informative" funksjon .. 

Når jeg nå så sterkt understreker bedriftslederens ansvar 

for informasjon og kommunikasjon, kan det være naturlig å 

stoppe opp og spørre hvor stor tid han bør anvende på dette 

arbeidet? I en undersøkelse foretatt blant 1.000 topp- 

ledere i Vest-Europa for kort tid siden, kom det frem at de 

fleste ledere brukte 5-10 % av sin aktive arbeidstid på 

intern og ekstern kommunikasjon. De samme ledere oppga at de 

mente det ideelle tidsforbruk burde ligge mellom 15 og 20 %. 

Det er selvsagt meget vanskelig å angi et slikt ideelt 

tidsforbruk. Bedriftens størrelse og struktur spiller stor 
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rolle. Personlig mener jeg at ca. 20 % av min effektive 

arbeidstid bør allokeres til kommunikasjon. 

Spesielt når en bedrift er inne i en "krise" vil etter- 

spørselen etter informasjon være stor. Bedriftslederens tid 

vil i stor grad gå med til forskjel!ige informasjonstiltak. 

Dette skjer i en periode hvor man innerst inne ofte vil føle 

at man skulle vært opptatt med å løse årsaken til krisen, 

ikke sitte det meste av dagen i telefon med journalister og 

i informasjonsmøter. Jeg tror allikevel at man i en krise- 

situasjon skal være innstilt på å bruke en stor del av sin 

tid til dette arbeid. I en krise er informasjon kanskje det 

viktigste styringsverktøy en bedriftsleder har. Mister han 

initiativet i informasjonsprosessen vil han kunne oppleve at 

det ikke hjelper ham å løse det som opprinnelig var årsaken 

til krisen - informasjonssvikten har forsert en uvikling og 

presset frem nye kriser eller gitt det opprinnelige pro- 

blemet eye dimensjoner. Lederen kommer "bakpå" og risikerer 

å gå tapende ut av situasjonen. Slaget om mange viktige 

saker er vunnet eller tapt i massemedia. 

For å takle informasjonsvirksomheten "både i gode og vonde 

dager", er det vesentlig at bedriftslederen vier sin opp- 

merksomhet til organiseringen av informasjonsfunksjonen og 

informasjonsprosessen. Jeg er tilhenger av en desentral 

informasjonsvirksomhet med stor grad av delegering av opp- 

gaver. Enhver leder skal ha det klart at han på samme måte 

som han har et drifts-, økonomi-, og personalansvar for sitt 

område - også har et informasjonsansvar. Om han velger en 

slik desentral informasjonslinje, må bedriftslederen sørge 

for at det foreligger en klar policy og klart opp- 
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trukne retningslinjer for inf.orrnasjonsvirksomheten - sam- 

tidig som han gjennom sin egen virksomhet må gi sin orga- 

nisasjon signaler på hvordan han ønsker informasjonsopp- 

gavene løst. 

Informasjonsvirksomhet setter også ekstra strenge krav til 

bedriftslederens evne til å ha en totaloversikt. I dagens 

norske mediasamfunn finnes det medier som har "dead-line" 

nær sagt til enhver tid av døgnet. Når en leder får et 

spørsmål fra en journalist, eller kanskje han får fremlagt 

hvilken informasjon journalisten sitter inne med og får 

minutter til å vurdere om han skal bekrefte/avkrefte/kom- 

mentere, er det vesentlig at han har en totaloversikt, slik 

at han hurtig kan bedømme hva det betyr å slippe ut eller 

bekrefte informasjonen. 

Det er for øvrig et tankekors for meg at bedriftsledernes 

grunnutdanning mangler nødvendig opplæring i informasjon, 

kommunikasjon og ledelse i mediasamfunnet. Det burde være en 

oppgave for institusjoner som f.eks. Norges Handelshøyskole, 

å se nærmere på hvordan de kan forberede sine studenter til 

å møte disse oppgavene når de kommer ut fra høyskolen. 

Et vesentlig trekk i mine betraktninger hittil, både om 

media og bedriftslederen, er troverdighet. Dan Lundberg 

presiserte nødvendigheten av tillit fra publikum til masse- 

media. Denne tillit må etter min mening baseres på masseme- 

dias troverdighet. Media må finne seg i denne vurderings- 

norm. Det samme krav kan imidlertid også stilles til be- 

driftslederen. Troverdighet er som kjent ikke noe man uten 
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videre kan påberope seg. Etter min mening bygges troverdig- 

heten til en bedriftsleder og til næringslivet i sin helhet 

opp gjennom en kontinuerlig prosess. Hovedingrediensene i 

denne prosess er en bevisst og planmessig informasjon om 

bedriftens liv. Uten godt kjennskap til næringslivet er det 

umulig å bygge opp troverdighet. 

En annen hovedingrediens er en fullstendig ærlighet i all 

ens informasjon, ikke minst på de felter hvor det svir mest 

å være ærlig. Daglig møter bedriftslederen fristelsen til å 

pynte på sin informasjon eller rett og slett å unnlate å 

informere om det ubehagelige. Det er min oppriktige over- 

bevisning at det er i seieren over alle disse små fristelser 

at den solide troverdighet bygges opp. Lønnen for disse 

daglige belastninger og ubehag får man den dag bedriften 

eller dens leder står i en krise og offentligheten uten 

videre aksepterer hans fremstilling fordi han har offent- 

lighetens troverdighet. 

Av og til vil bedrifter og bedriftsledere bli utsatt for 

mediaomtale som er ukorrekt, ufullstendig, dårlig balansert 

eller kanskje vinklet slik at den ikke gir et godt bilde av 

situasjonen. Slike stunder er vanskelig for mange ledere. 

Selv føler jeg i slike situasjoner på den ene side en 

blanding av frustrasjon, grensende opp mot håpløshet, på den 

annen side en inett forbannelse og en kraftig lyst til å gå 

ut i kampen. Fordi dette problemet er så sterkt+/- ladet, 

er det lett å bli usikker på sin egen bedømmelsesevne. Dette 

er i seg selv en veldig belastning. Snakker man med sine 

medarbeidere vil deres reaksjoner neppe være sammenfallende, 
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men hel ler ligge langs hele aksen fra håpløshet. til frodig 

kampvilje. Dette vanskeliggjør ytterligere å t a  riktige 

beslutninger om hvordan man skal følge opp slik mediaomtale. 

Hos oss er vi kommet til at dersom media omtaler oss på en 

måte hvor omtalen objektiv e r ,  vil vi søke å korrigere 

den. Når vi arbeider med svaret, legger vi vekt på at det 

skal komme raskt, helst i neste nummer av avisen, bladet 

e.l., det skal være "to-the-point" og ikke polemiserende. Vi 

unngår i den grad det er mulig å gjenta journalistens gale 

informasjoner - det er ikke nødvendig selv å bidra til en 

gjentagelseseffekt, men klargjør hva som er korrekt. Jeg 

tror det neppe er mulig å vinne en diskusjon med en avis 

eller et blad. Til det er medias muligheter til å styre 

diskusjonen for sterk. Det er derfor min oppfatning at man 

skal være meget forsiktig med å begi seg inn i en diskusjon 

med media. Når man har utarbeidet et korrigerende svar til 

en avis, bør man dessuten vurdere om ikke dette svaret bør 

benyttes i andre deler av ens direkte informasjonsvirksom- 

het. Det kan gjøres kjent for de ansatte, de som har kunde- 

kontakt kan utstyres med svaret og bli bedt om å gi det 

videre til bedriftens kunder, eller vi kan på andre direkte 

måter kommunisere det korrekte til sentrale interessegrup- 

per. 

I "Informasjonssprednings-utgaven" av "Rehnmanns Rose" viste 

jeg at media påvirker alle bedriftens interessegrupper. 

Dette gjelder selvfølgelig også bedriftens egne_ansatte. For 

bedriftslederen ligger det både et problem og en mulighet i 

dette faktum. Dersom man mister initiativet og innflytelsen 
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på hva media skriver, mister man også et vesentlig kom- 

munikasjonselement med sine ansatte. Ukorrekt og negativ 

omtale i media kan rrotvirkes ved at lederen har skapt seg en 

troverdighet hos sine egne medarbeidere og at han gjennom 

systematisk informasjon over tid har bygget opp medarbeider- 

nes kunnskap om de enkel te saker og sammenhenger som er 

viktige for bedriften. 

Hvordan føles det for bedriftslederen selv å bli utsatt for 

pågående mediarepresentanter og se seg og sitt omtalt i 

media? For mange føles en slik fokusering som en urimelig 

belastning, både på seg selv og på sin familie. Jeg tror 

også at det er et vanlig trekk ved en slik situasjon at det 

blir vanskelig å snakke om de problemene mediaomtalen 

skaper. Man får en følelse av at "alle har lest det, alle 

snakker om det, men ingen snakker med meg om det". Jeg tror 

det vil være viktig for en bedriftsleder i slike situasjoner. 

å kommunisere åpent om årsaken til dette presset, både med 

sine nære kolleger og med sine personlige venner. Ikke minst 

den sistnevnte gruppen kan være et nyttig korrektiv, man har 

nemlig lett for å overdimensjonere problemenes omfang og 

utbredelse. 

Av det jeg nå har sagt skulle det fremgå at jeg erkjenner 

samfunnets og rædias rett og plikt til å engasjere seg ræd 

næringslivet og bedriftslederen. Jeg har også søkt å under- 

streke bedriftslederens klare forpliktelser til engasjement 

i kommunikasjon internt og eksternt. Vi.dere har jeg gitt 

uttrykk for at mediasamfunnet vil fordre en ny ledertype. 

Evne og vilje til å stå frem for offentligheten, skape for- 
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ståelse og forklare, eventuelt forsvare sin bedrifts virk- 

somhet, blir viktige egenskaper. Jeg tror at lederutvikling 

og lederutvelgelse vil bli stadig mer preget av disse 

momenter. Dette leder meg imidlertid inn i min avsluttende 

problemstilling, som jeg synes blir vanskeligere og vanske- 

ligere. Fra tid til annen får den et preg av et dilemma. Med 

full respekt for mediasamfunnets krav må vi dog ikke glemræ 

at bedriftslederens hovedfunksjon er og må være rettet 

innover i bedriften. Lederen forventes å være fagmann innen 

sitt eget område. Avhengig av bransje betinger dette spesiel- 

le personlige egenskaper. Disse egenskaper må på ingen måte 

vike prioritet for de mer utadrettede egenskaper. Hverken 

vårt næringsliv eller samfunnet er tjent med PR-kåte be- 

driftsledere. Direktør Per Fossum formulerte denne problem- 

stilling kort og presist i et intervju i Norges Handels- og 

Sjøfartstidende nylig: "I rampelyset blir man for lett 

blendet". Vårt samfunn må også ·ha rom for bedriftsledere som 

ikke finner sin naturlige plass på medias offentlige scene. 

Den enkelte leders utfordring blir å finne en balanse som 

passer ham selv som person, tjener bedriften i samfunnet og 

samtidig får respekt og forståelse fra media. 

oooOoooo 
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J a ,  elva vil leve - oqaA eller k:raft- 
utby9gingen. 

A1ta-Kautokeinova.sadraget er 170 
lun lan<;j1. Det ar bare 2 lun av Alta- 
elva, fra dammen til utløpet fra 
k:raftotasjonen, som !Ar sterkt redu- 
Hrt vann1ering utenom flomtiden. 

Kraftverket  by99as inne i fjellet 
ved & v ' c o  - 40 lun fra elvaa utlep i 
Altafjorden. Utløpet Ira kraltata- 
1jonen er ovenfor den  lakølarende  
de l  av elva. 

D a m m e n  bygoes i en maget trang 
09 dyp klmlt, og fra bunnen til 
damlcronen vil den  mAle 110 møter. 
Dammen demmer opp innsjøen 
Vird'nejav'ri 15 meler, og de t  blir 
utbyggingens eneste vannmagasin. 
Sj1Nn blir 18 km lang eller opp- 
demmingen mot 12 lun lmr. Det 
neddemmende areal  blir p.i 2,8 
kvadratkilometer. 

De naturlige vannstander i inn- 
sjeen Lad.natjav'ri skal v a r e  uen- 
dret,  oq hverken bygda Masi eller 
vaudra9e t  ovenfor blir berer t  av 
vann1tandøndrin9er  eller tekniske 
anlegg. Statsk:raltverkane er imid- 
lertid p,ila<;j1 A bygge bro over elva 
ved Masi. 

Vannfar ingen i Altaelva endres 
lite, 1lilc det  lrem9.ir av skisse. 
Etter at vannmagasinet er fylt og 
fram til 1. september skal vann1a- 
ringen i elva ile.kø avvike mer enn 
10 prosent Ira uregulert vann1e- 
ring. BAde sommer og vinter skal 
t a p p i n g  og fylling av v a n n m a g a s i •  
net skje i samrAd med en fiskerisak• 
kyndi9 som oppnevnes av Miljm- 
vemdepartementet.  I vintertiden 
skal de t  i tillegg skje 1 samrAd med 
Iskontoret. Dette betyr at den bese- 
leende om sommeren i den  lakse• 
farende del av elva nappe vil se 
forskjell pA elva ler og eller utby9- 
gingen. Den vil altsA fortsatt leve. 

Fra Stilla i Tverrelvdalen blir det  
bygget en 25 lun lang anleggavei 
fram til dammen og kraftverket. 
Anleggsveien skal vmre stenlj1 for 
allmenn ferdsel i byggeperioden. 
Mtljavemdepartemenlet vil avgjøre 
om den  skal holdes stengt n.lr 
anleggstiden er over. 

NVE-Statskraftvenæne 
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Velgerne positive til 
vannkraften Tirsdag 19. juli 1983 J l l t t t l l  

\.v redaktør Tor Inge Akselsen 

)ct  er forbausende hvor sammenfallende syn  de som 
.tcmmer på regjeringspartiene og Arbeiderpartiet synes 
i_ ha på viktige deler av energipolitikken. I disse partiene 
:r det omtrent like store flertall for videre utbygging av 
-annkratt her i landet. Dette er forbausende fordi mange 
10k har godtatt påstanden om at «alliansen» mellom Ar- 
·eiderpartiet og Høyre har s tåt t  bak den linje som hittil 
rar vunnet tilslutning I Stortinget for eksempel I viktige 
, raftutbyggingssaker. 

)etle er en av de mest lnteres- 
-antc konklusjoner man kan 
rekke av den oplnlonsunderøø- 
:clscn Scan-Fact nylig gjcn- 
•omførte for Elforsyningens In- 
ormasjonstjcneste (ELI). Man 
·an selvsagt _Ikke trekke altfor 
iastante slutninger på grunnlag 
LV en silk opinionsundersøkelse. 
)ct ser Imidlertid ut til å være 
,A det rene at det er flertall 
ilant velgerne I alle stortlngs- 
iarttcne, bortsett fra Venstre og 
½slallstlsk Venstreparti, ror 
' en  politikk som føres på dette 
imr ådct. 

Når det gjelder folks syn på 
,annkrart ellers, er det en nes- 
en oppsiktsvekkende økende 
endens til A akseptere denne. 
)g blant de relativt få som sva- 
·er at de har vært direkte berørt 
1v vannkraftutbygging, er det 
oarc ct lite mindretall som me- 
rer følgene av denne utbyggln- 

«Ja .. -prosentcn varierer altså 
mellom 51 og 57 bortsett fra I SV 
og Venstre. •Nel•-pro1enten va- 
rierer noe mer eftersom det er 
noe forskjellig hvor mange som 
har tatt standpunkt I de ulike 
partiene. 

Det er forøvrig Interessant å 
merke seg at nærmere en tred- 
[edel av SVs velgere ønsker vi- 
dere kraftutbygging. 

gen har vært nekalive for dem 
selv. 

Flertal! vil bygge ut 
ELis undersøkelse antyder at 

det er ct flertall I befolkningen 
som ønsker videre kraftutbyg• 
glng. Mer oppsiktsvekkende er 
det kanskje at det er flertall for 
dette blant velgerne bak alle 
stortingspartiene unntatt Venst- 
re og SV. Totalt er det GO prosent 
som mener vi bør bygge ut mer 
kraft, mens et betydelig mindre· 
tal l  på 37 prosent mener vi bør 
klare oss med den kraftmeng- 
den som I dag er tilgjengelig. 13 
prosent har Ikke tatt stand- 
punkt. 

Fordelingen mellom •Ja• og 
«net» til videre utbygging er slik 
Innen de politiske partiene som I 
dag er representert pl Stortln• 
get (I prosent): 

Ja Nei Vet Ikke 

Høyre 57 29 H 
Arbeiderpartiet (3 34' 13 
[(rlstcllg Folkeparti 52 38 10 
•rem11krlttspartict 52 u • Senterpartiet 51 38 11 
Sosialistisk Venstreparti 31 60 9 
venstre 19 65 16 

Som vi ser var det I 1979 tilsam- 
men 159 prosent som mente 
vannkraften er «meget aksepta- 
bel» eller «ganske akseptabel». 
Nå er tallet 87, en økning pl 28 
prosentpoeng! Selv med forbe- 
hold for fellmarginer, kan man 
Ikke komme utenom at det her 
har vært en klar økning. 

Dette er særlig Interessant 
når vi tar I betraktning at vi I 
1979 hadde en kampanje gående 
for energisparing. Ikke engang 
den harde debatten om Alta-ut- 
byggingen, og de mange aksjo- 
nene I den forbindelse, ser ut til 
A ha påvirket folka holdninger 
til vannkraften I negativ ret- 
ning. 

Her er det forøvrig også 
grunn til å merke seg at det er 
gruppen under _ 30 Ar som har 

Meget positive 
Stort sett positive 
Hverken neg. eller pos. 
Stort sett negative 
Meget negative 

høyest «score». 1 denne gruppen 
er det hele 90 prosent som vann- 
kraften er akseptabel. Hos de 
politiske partiene er det Senter- 
parti-velgerne som skiller seg 
ut. Det tilsvarende tall  I dette 
partiet er 95 prosent. 

Få negativt berørt 
Til tross for at vi har bygget 

ut over halvparten av den vann- 
kraft som teknisk og økonomisk 
sett kan· utnyttes, er det Ifølge 
denne underøøkelsen bare ca. 20 
prosent 110m har vært direkte 
berørt av et utbyggingsprosjekt 
enten 10m turister, hytteeiere 
eller Innbyggere I omrldet .  Av 
dl11Be er det forøvrig ogel svært 
fl som mener følgene for dem 
har v e r t  negative (avarene I 
prosent): 

Totalt Turister Hytteeiere Innb. 

21 17 18 21 
21 11 10 '35 
36 42 42 31 
12 19 10 4 
11 11 20 6 

Totalt er det aJtal, av de-relativt 
fl 10m har vert, direkte berørt 
av kraftutbyllhw, bare 23 pro- 
aent æ m e i i e r  M , e n e  for dem 
har v negaUve. lnterea.ant 
er det •l f. te a& det Ullvaren- 
ele tall blant lnnbyøerne  I de 
berørte omrlder  Ikke er større 
enn 10 prosent. 

Dersom en skal kunne trekke 
noen kort konklusjon på grunn- 
lag av denne undersøkelsen, må 
det være at folk flest er langt 
mer postuve til vannkraftutbyg- 
ging enn øn kan fl Inntrykk av 
gjennom mauemedla og den of- 
fentlige debatt ellera. 

Vannkraften 
akseptabel 

I undersøkelsen ble folk vide- 
re bedt om å sl hvor akseptabel 
de mener vannkraften er. Dette 
spørsmålet ble også benyttet I 
en undersøkelse Scan-Fact gjor: 
de for Verdens Gang I 1979. Re•. 
sultatct må vel karakteriseres 
som oppsiktsvekkende (svarene 
I prosent): 

1979 1983 

Meget akseptabel 
Ganske akseptabel 
Ikke særlig akseptabel 
Absolutt Ikke akseptabel 
Vet Ikke 

30 
29 
19 

9 
13 

58 
29 

9 
1 
3 
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Kostnad: 14 miljoner kronor. 
Byggtid: 1 år. Forsta veckan i 
maj invigdes Elkraftmuseet i 
Stockholm, dår det ligger i en 
gammal stallbyggnad alldeles i 
anslutning till Tekniska museet 
på Djurgården. lnvigningen for- 
rattades av kung Carl Gustaf, 
som i sallskap med drottning 
Silvia och ett stort antal hono- 
ratiores, som kommit till Stock- 
holm och ASEAs internationella 
da gar, begick premiarturen. 
På Kristi Himmelfårds dag opp- 
nades Elkraftmuseet for allman- 
heten. 

  ASEAs hundraårsjubileum har re- 
sulterat i en fond for teknik-historisk 
forskning. Fonden har idag 18 miljoner 
kronor till forfogande, eller snarare 4. 
De resterande 14 investerades i detta 
Elkraftmuseum. 

Det skildrar i montrar och på 
planscher utvecklingen från det forsta 
batteriet, Voltas stapel, fram over 
generatorns utveckling på 1800-talet 
till dagens rnarkvardigheter, hogspand 
likstrom och vaxelstromsnat av alla de 
dimensioner. 

Påtagligt pedagogiskt ar det hela 
utfort. Besokaren guidas fram genom 
historien som i det har fallet ju inte 
ar stort mer an 200 år lång. De svenska 
insatserna ar sjalvfallet representerade, 
så Jonas Wenstroms uppfinningar som 
lade grunden till • ASEA, så Uno 
Lamms metoder inom disciplinen hog- 
spand likstrom for overforingar av 
stora energimangder over långa av- 
stånd. 

En elektrisk spårvagn från tidigare 
1900-talet som trafikerade Stockholm 
står uppstalld vid en tidstrogen gatu- 
miljo. ASEAs forsta vaxelstromslok 
från 1908 med Siemensmotor finns 
också att beskåda. En stor generator 
for leverans av strOm till gatubelysning 
fångar blicken nar man tar sig fram 
mot 1900-talsdelen av utstallningslang- 
an. Denna ligger inrymd i gamla 
stallbyggnaden som Kungliga livrege- 
mentets dragoner anvande, alldeles i 
vinkel mot det funkisdesignade "van- 
liga" Tekniska museet. 

Bland ansvariga for utstallningen ar 
Goran Forsum, museilektor, Lars Wal- 
lenius, forste intendent och Per 

Nu har Sverige fått ett 

Gnidningselektricitet var foremål fOr ex- 
periment innan det fOrsta batteriet kon- 
struerades. 

1883 ASEA 1983 

J 
Det hAr Ar en s k Alliance-maskin, kon- 
struerad 1850 fOr elektrisk fyrbelysning. 
Den hade e t t  stort antal permanentmag- 
neter med låg verkningsgrad. 

Från utsU!llningens presentation av de f0rsta stadselvørken. Generatorerna hede fått 
sin stabile ut formning. 

16 ERA 6-7: 1983 
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elkraft-museum 

Drottning Silvia guidades p6 Elkraftmuseet 
av BjGrn Nystrand. som intill nyligen var 
chef fGr Tekniske museet. Foto: BM 

Åstrandson, arkitekt. Men aven Tek- 
niska Museets nyligen avgångne chef, 
Bjorn Nystrand, har i egenskap av 
huvudansvarig for tillbyggnaden dragit 
ett stort och beundransvart lass till 
forverkligandet. 

En replik av det forsta bågljusupp- 
lysta cafeet i Stockholm, Blanches cafe, 
ar uppbyggd i museets ena anda, 
Originalcafeet låg på Hamngatan, och 
kopian på Djurgården har nog mojlig- 
het att bli vattenhålet i den oas av 
viktig teknikhistoria som nu tillkommit, 
tack vare generosa donatorer och 
snabbt arbetande museimanniskor. 

Bengt Magnusson 
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REGIONNAMN OCH VINJETTER 

Den grafiska profilen i tillampning 

BREVPAPPER, KUVERT, VISITKORT 

BLANKETTER 

ANNONSER 

TRVCKSAKER 

ARBETSKLÅDER 

BILAR 

SKVLTAR 
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FORORD 

Vattenfalls graflska profil 

Eftersom Vattenfalls ver1<samhet blir alltmer mångsidig finns 
goda skal att betona helheten så otta det går och så tydligt 
och enkelt som mojligt. 

Profil år en fråga om hut vi presenterar oss och var. 

Vi har sett over namnfrågan eftersom den i hog grad hanger 
samman med profileringen av Vattenfall. 

Det får aldrig råda någon tvekan om att vi år Vattenfall. Det 
gagnar oss både på kort och lång sikt. 

En tydlig och enkel profil ger raka kommunikationsvågar, 
både for Vattenfall och for den del av omvårlden som vill 
komma i kontakt med oss. 

Profilering lyckas når den genomfors med uthållighet och 
konsekvens. Dårfor har regler fonnulerats, illustrerats och 
stållts samman i denna pårm. Jag forvåntar mig att reglema 
studeras och foljs så att vår profil tranger igenom och blir 
kand. 

lnformationssektionen, (SI), har mitt uppdrag att ansvara for 
att profilprogrammet genomfors på berorda områden. 

Vånd dig alltså till informationsavdelningen med frågor om 
namn, logotyp, marken, farg och annat, som hanger sam- 
man med tillåmpningen. 

Råcksta i mars 1983 
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NAMN 

Vattenfall har egentligen två namn: Det officiella Statens 
Vattenfallsverk och det vardagligare Vattenfall. 

Det officiella namnet anvånds fråmst i affårsjuridiska sarn- 
manhang, tex i kontrakt och avtal. 

Men oftast kallar vi oss Vattenfall. Ett okomplicerat namn, 
lått att saga, lått att uppfatta. 

I telefonvaxeln svarar vi "Vattenfall, godmorgon" och 
"Vattenfall, godmiddag". 

Reglonnamn 
Vattenfalls fem regioner kallas i marknadsforings- 
sammanhang: 

Vattenfall Våstsverqe 
Vattenfall ellansverige 
Vattenfall Ostsverige 
Vattenfall Mellersta Norrland 
Vattenfall Norrbotten 

Kombinationen Vattenfall + regionnamn ger kundema 
kånslan av nårhet till den regionala verksamheten. For de 
anstållda markeras andan av regional sammanhållning. 

Tillågg till Vattenfalls logotyp får endast goras med region- 
namn samtTrollhåtte Kanalverk, Vårmekraftverken, Fors- 
marksverket, Rlnghalsverket och Ålvkarlebylaboratoriet. 

Regionnamnen anvånds endast i foljande sammanhang: 
Trycksaker om den egna regionens verksamhet, bilar, 
skyltar och dekaler. 

Regionnamn anvånds ej på Vattenfalls arbetsklåder. 

Forkortnlngar/lnltlalnamn 
Vattenfalls organisationsschema och intema telefonlister 
innehåller forkortningar och initialnamn på olika avdelningar 
och enheter. Syftet med dessa år att undertåtta den intema 
kommunikationen. 

Dassa forkortningar får aldrig anvåndas som "foretags- 
namn" i trycksaker, utstållningar, på arbetsplatsskyltar, bil- 
dekaler eller for annat externt bruk. Dåremot ska de natur- 
ligtvis anvåndas i adresser, dår de medverkar till att posten 
når ratt mottagare. 
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BESKRIVTEXT 

Otta finns behov av en koncentrerad beskrivtext som ger 
basked om Vattenfalls verksamhet och stor1ek. Denna text 
skall vara oforåndrad till sin grundformulering. Givetvis 
åndras sittror och andra faktauppgifter efter hand: 

Bor alltid 
tinnas med 

Tas med i 
man av plats 

Vattenfall 
Vattenfall år ett affårsdrivande verk med uppgift att 
producera, distribuera och sålja elenergi samt att ansvara 
for det svenska storkraftnåtet. 

Nåra hålften av Sveriges elenergi produceras av Vattenfall. 
Merparten kommer från ett 70-tal vattenkraftstationer. Kam- 
kraften svarar for nåra 40 procent. Olja anvånds endast 
marginellt. 

Huvuddelen av Vattenfalls elleveranser, cirka 85 procent, 
går till storre industrier och eldlstributorer. Dårutover svarar 
Vattenfall for dlrekta elleveranser till drygt 250 000 detalj- 
abonnenter. 

For framtiden satsar Vattenfall betydande resurser på båttre 
energihushållnlng och på att utveckla nya energikållor. 

Vattenfalls oms:Jttning up;:>går m nåra 10 miljarder kronor 
varav cirka 1,5 miljarder inlevereras till staten som rånte på 
anvånt statskapital. 

Driften av vattenkraftstationer och kraftledninger samt elfor- 
såljnlng handhas av Vattenfa!ls fem regioner. Genom Troll- 
hatte kanalverk svarar Vattenfall aven for verksamheten vid 
Trollhatte och Såtfle kanaler. 

Vattenfall har nåra 12000 anstållda i olika delar av landet. 
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LOGOTYP 
Namnet Vattenfall avbildas i sårskild formgivning i trycksaker 
och annonser, på blanketter. skyddsklåder och i många 
andra sammanhang. Detta kallas Vattenfalls logotyp och 
ingår i såttet att presentera sig, både som foretag och anstålld. 

Logotypen avbildas positivt, dvs i svart eller profilblått på 
ljusare bakgrund. 

Den avbildas också negativt, dvs i vitt eller profilblått på en 
rnorkare bakgrund av valfri farg. 

Vattenfalls logotyp får inte forses med andra tillågg av mar- 
ken, bokstaver eller farger an vad som anges i denna pårrn. 
Den anvånds aldrig i lopande text. 

Logotypen anvånds i någon av standardstorlekama. 
Om något år oklart, kontakta SI. 

Vattenfall 

Vattenfall 

Vatte:nraII ·: ;_• .. 
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Vatte 
Vattenfall ,oomm 

Vattenfall 80mm 

Vattenfall 70mm 

VattenCall 60mm 

VattenCall 50 mm 

Vattenfall 40 mm 

Vattenfall 3o mm 

'Vattentall 20mm 

Vatte 
Vattenfall 100mm 

120mm 
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Vattenfall 80mm 

Vattenfall 70mm 

Vattenfall 60mm 

Vattenfall 50 mm 

Vattenfall 40 mm 

Vattenfall 30 mm 

Vattentall 20mm 
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Vattenfall Vattenfall Vattenfall 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall 
. - •  .. 

Vattenfall. Vattenfall Vattenfall 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall --- 
I 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall  _..,,.. 
I 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall 
- -   

Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattenfall 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall Vattentall Vattenfall Vattenfall 
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EMBLEM 
Vattenfalls emblem och flagga anvånds endast i otficiella 
och hogtidligare sammanhang. 

Emblemet kan tex anvåndas på diplom, sigill, placeringskort 
och annat for att betona tillfållen och håndelser som utqor 
undantag från "vardagsprofilen". Anvåndninq av emblemet 
tillsammans med texten Statens Vattenfallsverk sker endast 
efter overlåqqninq med SI. 

Vattenfalls emblem får inte kombineras med andra marken, 
figurer eller bokstaver. 

 

e 
STATENS VATTENFALLSVERK 

; 

e 
: ;r .TENS VATTENFALLSVERK 

STA 
' . ,, 

G 
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FQRETAGSFÅRG 
Vattenfalls profilfårg år blå enligt foljande specifikationer i de 
mest anvånda fårgsystemen: 

PMS Process Blue 
NCS1070-B 

Anvåndningen galler i huvudsak avbildning av logotypen. 
Resultatet styrs av faktorer som materiaVyta/ miljo resp 
ekonomi och kravet på varseblivning. 

Den blå profilfårgen kan givetvis forekomma i flera andra 
sammanhang, tex som bakgrundskulort på pårmar, tryck- 
saksomslag, utstållningsskårmar och annat. 

I.I') 

0 

C') 

co 



l3Y. 

TYPSNITT 
I tryckt material anvånder Vattenfall två typsnitt for rubriker 
och 16pande text, den senare aven kallad br6dtext. 

Typsnitten heter Helvetica och Times och forekommer i 
samtlige variationer: "Rak", kursiv, mager, normal, halvfet 
och fet. 

Andra typsnitt får anvåndas endast då vågande skål fore- 
ligger, i f6rsta hand ekonomiska. 

HELVETICA 

TAÅUTENSILIERNA I ETT TRYCKERI ARO INGALUNDA EN 
Tråutensilierna i ett tryckeri åro ingalunda en oviktig faktor, for tr 
uppråtthållande. och dock år det icke sållan som sorgliga erfarer 
hvilket kaster, torrnbraden och regaler tillverkas och torsålias. K, 

TRAUTENSILIERNA I ETT TRYCKERI ARO INGALUNDA EN 
Tteutensiiiems i ett tryckeri ero ingalunda en oviktig faktor. for tr 
uppratthållande, och dock ar det tcke sal/an som sorgliga erfarer. 
hvilket kaster, tormbreden ocn regaler til/verkas och torseties. Kt 

TRÅUTENSILIERNA I ETT TRYCKERI ARO INGALUNDA EN • 
Trautenslllerna I ett tryckerl aro ingalunda en oviktlg faktor, fortn 
och dock Ir det leke slllan som sorgliga erfarenheter goras på gr 
och regaler tlllverkas och forslljas. Kaster som aro dåligt hopkon 

TRAUTENSILIERNA I ETT TRYCKERI ARO /NGALUNDA EN < 
Trliutens/1/erna i ett tryckerl iiro lngalunda en ovlktlg faktor, for tre 
och dock iir det leke siillan som sorgliga erfarenheter goras på gr 
och regaler tillverkas och forsal/as. Kaster som aro dåligt hopkon 

TIMES 

TRAUTENSILIERNA I ETT TRYCK.ERI ARO INGALUNDA EN OYI 
Tråutensilierna i ett tryckeri åro ingalunda en oviktig faktor. for trefnadens 
och dock ar det icke sallan som sorgliga erfarenheter goras på grund af det , 
och regaler I illverkas och Iorsaljas, Kaster som aro dåligt hopkomna och af 

TRAUTENSILJERNA I ETT TRYCKERI ARO /NGALUNDA EN ovr 
Trdutensiliema i ell tryckeri dro ingalunda en oviktigfaktor: for trefnadens. 
och dock ar det icke sal/an som sorgliga erfarenheter goras på grund af det , 
och regaler tillverkas och [orsdljas. Kaster som dro dålig: hopkomna och a] 

TRÅUTENSILIERNA I ETT TRYCKERI ARO INGALUNDA EN OVI 
Triiutensillema i ett tryckeri iiro ingalunda en oviktig faktor, for trefnadens 
och dock iir det icke sallan som sorgliga erfarenheter g&as på grund af det 
och regaler tUlverkas och flirsiiljas. Kaster som iiro dåligt hopkomna och at 

TRAUTENSILIERNA I ETT TRYCKERI ARO JNGALUNDA EN on,  
Tråutensilierna i ett tryckeri åro ingalunda en oviktig faktor.fdr tre/nodens, 
och dock år det icke sal/an som sorgliga erfarenheter goras på grund of de t ,  
och regaler tillverkas och J orsa/jas. Kaster som åro dåligt hopkomna och of 

"' 0 
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REGIONNAMN OCH VINJETTER 
Regionnamnen anvånds emiast i foljande sammanhang: 
Trycksaker om den egna regionens verksamhet, bilar, 
skyltar och deksler. 

Observeral Vinjetter som ingår i Vattenfalls grafiske profile- 
ring får aldrig komblneras dlrekt med Vattenfall-logotypen. 

Anvåndning av vinjettema sker huvudsakligen i plats- 
annonser. Tillåmpnlngen framgår av exempel under fliken 
"Annonser" i danna pårrn . 

....... 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall 
NORRBOTTEN MELLERSTA NORRI.AND MELLANSVERIGE 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall 
VA.STSVERIGE OSTSVERIGE TR0U.HÅTTE KANALVERK 

Vattenfall Vattenfall Vattenfall 
RINGHALSVERKET FORSMARKSVERKET VÅRMEKRAFTVERKEN 

Vattenfall 
ÅlYKARLEBYlABORAlORIET 

r----------------------, 
' I I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I 
I 
I 

'---------------------- 
NORRBOTTEN 

r----------------------, 
' ' I ' I 0 
I I 

I ' I I 
I 0 
I I 
I I 
I I ----------------------J 

VASTSVERIGE 

I 

,llllli   
RINGHALS VERKET 

,----------------------, 
' I 

' I 
I 
I 

' 

·----------------------J 
ALYKARLEBYLABORAlORIET 

r----------------------, 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I ----------------------J 

MELLERSTA NORRLAND 

,----------------------, I I 
I I 
I I 
0 I 
I I 
I I 

' I I I 
I I 
I I ·---------------------- 

CSTSVERIGE 

r----------------------, I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

---------------------- 
FORSMARKSVERKET 

,----------------------, I I 
I I 
I I 
I I 

' ' I I 

' I I I 
I I 
I I 

MELLANSVERIGE 

TROLLHATTE KANALVERK 

,----------------------, I I 
I I 
I I 
I I 
I I 

I ' I I 
I I 
I t 

t---------------------- 
VÅRMEKRAFlVERKEN 

r 
HUVUDKONTORETSTOCKHOLM 
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BREVPAPPER, KUVERT, VISIT- 
KORT 
Logotypen forekommer i någon av standardstorlekama på 
Vattenfalls brevpapper, kuvert och visitkort. 

Brevpapper utformas enligt svensk standard. 

Kuverten utformas entigt svensk standard och allmånna 
poststadgan. Bestållning och registrering sker genom 
Vattenfalls blankettfunktion, AOB. Visitkorten bestålls 
viaBIT3. 

Vattenfan 
18mm 

i 

Vattenfall il 

I 
I ·····•.•,•·•.•,·.·.·.•,•,•,•·············.·::····:·:·:······ ::::::::::::::: 

Vanenfall 
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BLANKETTER 
Brevblanketter, se brevpapper. 

Extern blanketter 
Externblanketter skall forses med Vattenfalls logotyp och 
utformas enligt faststålld layout och svensk standard. 

Internblanketter 
Internblanketter som tryckes i andra farger ån blått och svart 
skall ej forses med logotyp utan med Vattenfall i typsnittet 
Times. 

Alla blanketter bestålls och registreras hos Vattenfalls blan- 
kettfunktion, AOB. 

Vattenfall 

-vattenfall 

o• 

0 
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ANNONSER 
Nedanstående annonser - orubricerade platsannonser - 
ger mallen for layout, stilval, typografering och placering av 
vinjetter resp logotyp med åtfoljande beskrivtext. 

I annonser placeras Vattenfall-logotypen i nedre hogra 
hornet av satsytan. 

Besknvtext 
Ringhals 

Beskrivtext 
Vattenfall 

Vattenfall Ringhalsverket 
I 

,llllti-. 
£c1um,11  wdw ""' '" Ito«- m o w n  JIOl'1I lltPPtlllt 

 - -  • - - - +  -  tr0ny/or ot ilk l / 1 1  HtUOr /wp10. qicw 
, x p , 1 / , w  I'll In ,,.,,_,,. ,it ,r ,o,wu od M 01/1(',a 

ADB-TEKNIKER 
conctud notincr Ii cl!'ocrrit, et opes vd fortan, 
but tuntuna bcnc:vok:nt sib concahant et, apt.i 
cum omninc null sit eau, p r u a n d  

Concupis plusquc in ipsmur1a detriment est qu 
llaquc ne iu1t1tial dem rcct quis dixcr per se ips 
Nam dih1 et carum esse iucund at proptcr and 
non ob ea IO&u incommod quae q:en1um un 
mult etl.am ma, quod cuis. Guae ad crat 

CIVILINGENJOR 
e A p t  l i n t  Julla inura autcnd inane sunt il Pl- 
pecun modut: at noquc nonor imper ned l.t>ri 
er rcpudiand sint ct m o a t i a  non m:uu.nd. 
ddectus au aut ptt(er cndis dok>rib uøeriore 
qukt at cur v c r • r  ne ad am non pos.sina acco 
memoruc tum c-ha e rp t .  Nos ama ct ncbev 
cum consc.cnt to factor tum pocn 

-- - " " ' " " " '  , . , . , l o { , . , , , , . . ,  __ 
Utt111W111Wdw M I M " ' ° "  p o t , ,  "PP 
" ° " : , , M i r  ot i lk ,..,II, •,ua, 

SYSTE:MERARE 
ven.lam, quis nostrund n a c i t a t i o n  ullamco 
commodo contequ.at Duis aulem wl cum 1 
cs.se molaaiac comequac, YCt ilium dolore eu 
ec iusto odio disnissim qui blandi1 • 
eiwepeur sint occacca1 cupiditat non 
dnr run l  mollil anim td esl labor 

quod ma,um placca1 facer pouim omnis 
Tcrnporibud autm, quinsud 

Vattenfall 

null.a p n l d  om undant. Jmprob pary m1nu11, 
dodec:endcstc vKkantwr. lnVlAt 111tur vtta rat 
fidc:m. Neque hominy infant rronylor tu ill, ,wllit NJUQr _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ,x,wr11v • Ul fftDIIIOII M t , ,  pa 

åoln-, 1t011.ollMii,1J'9dM1lol 

E r t O M n f  widw M i m  lwMc "'°"' 
MM?#I' øt i lk p,1/lit #flUOr 

• x t l , w  ,. Ut '""'""" 1/t •I par 
doler, """ ,a/I ld,, .  l""1lltlol 
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TRYCKSAKER 
Vattenfalls trycksaker- foldrar och broschyrer - bor i mojli- 
gaste mån produceras i standardformat (A4 eller AS). 

På framsidan skall alltid framgå att Vattenfall år avsåndaren, 
antingen detta skar genom att visa logotypen eller att låta 
Vattenfallnamnet ingå i trycksakens huvudrubrik. 

Logotypen på framsidan placeras antingen i ovre hegra 
hornet, i nedre hogra hornet eller centrerat på satsytan. 

På baksidan skall alltid Vattenfalls logotyp finnas, komplet- 
terad med adress och telefonnummer. 

lnkop av tjånster från tryckerier sker centralt genom BIT3. 

KRAFTLEDNINGAR 

Vattenfall 
...., .. 1 1 1 >  

- ' f < l o , m • 5 • 0 0  

Vattenfan 

li) 

0 
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ARBETSKLÅDER 
lnkop och mårkning av arbetsklåder, hjålmar, mossot mm 
skar centralt genom inkopsavdelningen, BIT2. 

Foreningar och sammanslutnlngar som vill markera Vatten- 
fall-tillhorigheten på drakter, tygmårken och liknande hån- 
visas till SI for råd och hjalp. 

Vattenfall 
BJ 

Vattenfall 

ul 
0 
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BILAR 
Vattenfalls inkopsavdelning for fordon, BIL2, svarar for 
korrekt mårkning av bilar och andra forden. 

Detta galler såvål inkopta som leasade forden. 

li) 
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SKYLTAR 
lnformationsavdelningen SI och enheten Arkitektur, BKH2, 
måste konsulteras fore bestå.lining av permanenta skyltar, 
i synnerhet sådan som kraver myndighetstillstånd for-upp- 
såttning. 

Vid skyltning av arbetsplatser skall Vattenfalls logotyp visas 
med kraftig avståndsverkan. 

Vattenfall  

      
      
      
  
_p 

] 
  

M 

Vattenfall 
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DEKALER 
Utformningen av dekaler- såvål textinnehåll som typogra- 
fering och formgivning i ovrigt- granskas och godkånns av 
SI innan de produceras. 
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SO-NOTAT 
1 ,t t e l  

VEDR: "PROFILERING AV NVE", 
G. CHRISTENSEN RAPPORT AV JULI 1963. 

IT olgJe' l9Pl•CJhCl/merknad 

I OFFENTLIG 
- - - - · - - · - - - - - - - ' 0 . 1 0 · •  - - -  

2.8.83 
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SI ,..::kord/emneord Ansvar l ig  

J. Sørensen 
. - - - - - - -  - - - - - - -  - - - - - - -  - - - · - - - - - - -  - - 
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J. Sørensen SO 
;:,eg. nr. ( P o l y d 0 C )  

A v d . / k o n t o r  

so 

- - - -  - - - - - - -  · - -  _,_! _ 

O p p l a g  A n t a l l  a rk  I att 
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I 

f a e r  av otlag - - 

. - . · - - -  --- - -- - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - -  - - - - - -  

Jeg synes Christensens rapport er tankevekkende og håper 
hans initiativ vil bære frukter. Jeg har disse merknader, 
delvis til rapporten, delvis tanker jeg har hatt lenge: 

1. Profilerin§ av et samlet NVE er en komplisert oppgave 
hvis man gar inn for at de fire direktoratene skal 
profileres under ett. Filmen som vises for nyansatte 

0 o 
er et eksempel pa hvor uheldig man kommer ut nar 
Statskraftverkene som en av landets større bedrifter 
presenteres som et vedheng til A, E ·og V. 

0 

2. Profilering av NVE vil vinne stort pa at 
Statskraftverkene på grunn av sin egenart som en 
bedrift med ca. 3000 ansatte profileres for seg. Det 
vil forenkle hele informasjonsarbeidet og virke 
avklarende overfor en noksa forvirret opinion. Den 
makter ikke å skille fra hverandre NVE, 
Vassdragsvesenet, Vassdragsdirektorate, 
Statskraftverkene og Samkjøringen under dagens forhold. 

Også under hensyn til den berømte "bukken og sekken" 
er det tungtveiende grunner for å profilere 
Statskraftverkene for seg selv. Første ledd i arbeidet 

0 • burde da bli at man pany startet utgivelse av "Hva 
skjedde ved Statskraftverkene". 

Jeg kan ikke se at en egen profilering av 
Statskraftverken svekker NVE like lite som f.eks. 
Forsvaret skulle svekkes av at eksempelvis 
Sjøforsvaret profilerer seg selv. Tvert om mener jeg 
egen profilering av bedriften ville utløse nye krefter 
i informasjonsarbeidet i NVE. 

D o k u m e n t  sendes t i l  
- - - - - - - . , - - l - - - - - - - - - . , . 1 - - - - - - - - - - . . - - 1 - - - - - - - - - - - - - -  

Dir. Aalefjær 
Fagskefene i S 
Konsulent G. Chrisensen, AI 

) 
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3. Jeg er selv historisk interesert og mener å ha sans 
for tradisjoner, ikke som støv men som et insitament 
for holdninger og fremadrettet arbeid. Det er mitt 
inntrykk at jeg langt fra er alene om å ha slik 
innstilling i NVE, men etaten har gjort lite hittil. 

Derfor ser jeg meget positivt på Hakavikprosjektet. 
Men det bør utvides med et tilsvarende prosJekt for 
Reinsfossen i Helgeland slik at N.Norge ogsa blir 
dekket, en sak jeg har tatt opp. Som informasjon for 
skoler og turister er en kombinasjon av den gamle 
Reinsfossen og det nye Langvatn kraftverk ypperlig 
egnet. 

0 O 4. Andre statsetater har gatt sterkt ut for a markere seg 
ved passende anledninger. Jeg viser særlig til NSB's 
100 og 125 års jubileum som ble feiret med pomp og 
prakt. Men også NGO har markert seg på samme måte. 
Vårt jubileum i 1971 kan ikke nevnes på en og samme 
dag som jubileene ved disse etater. Innvidelsen av 
Kvilldal var en meget vellykket ny giv! Opplegget bør 
gjentas ved Alta! 

0 • 

5. EDB omtales g s a ;  Christensens rapportt men det er 
vel informasJon pa et annet plan, dog sa enig at lyset 
rettes mot dette. 

Det er ingen tvil om at NVE ikke er på høyde med 
utviklingen og at oppbyggingen av etatens 
EDB-informasjonssystemer kanskje er den viktigste 

0 0 

utfordring etaten star ovenfor. Skal vi makte a henge 
med i utviklingen må det satses ganske annerledes enn 
hittil i EDB-sektoren. Det arbeides med saken bl.a. i 
NVE's EDB-utvalg. Alle direktoratene er involvert. 

0477xbb 



Informasjonskontoret 14. juli 1983 

N OT AT 

Til: Gunnar Christensen 

Fra: Øystein Skarheim 

Sak: Kommentarer til "Utkast til notat - Profilering av NVE" 

Jeg har lest gjennom notatet ditt, og vil nedenfor konrrne med noen kommen- 

tarer. 

Pressemeldinger og Artikkeltjeneste 

Jeg er enig i din karakteristikk av en pressemelding og i at antallet ikke 

hør bli for stort. Men det har vært enighet om at NVE hør satse på økt 

bruk av pressemeldinger og på en artikkeltjeneste. Det var selve grunnlaget 

for å be om at det ble opprettet en ny stilling ved informasjonskontoret - 

den stillingen du nå har. I et notat fra meg til direktør Nybø datert 7/10.-82 

om "Informasjonskontorets behov for Økt bemanning" heter det bl.a.: 

"Det hør satses på etablering av en artikkeltjeneste og på Økt bruk av presse- 

meldinger. Dette er nødvendig dersom en ønsker presentasjon av nyheter og saker 

om NVE og NVE's virksomhet på egne premisser og ikke bare ut fra andres. Det er 

nødvendig å kooune over fra en passiv til en aktiv, utadrettet og mer systematisk 

informasjon gjennom massemediene. 

I den utstrekning vi har sendt ut meldinger og artikler har vi registrert stor 

interesse i pressen. Andre etater, organisasjoner o.l. har satset på dette 

området med godt resultat." 

Brosjyrer 

Hrosjyrer deles også ut ved besøkskraftverk. Alta-brosjyren ble sendt til 

samtlige husstander i Alta og Kautokeino kommuner, klassesett til samtlige 

skoler i de samme konnnuner i første omgang og senere fikk alle skoler i 

Finnmark og Troms tilbud om det samme gjennom fylkesskolemyndighetene. Det 

kom inn mange bestillinger, og responsen var meget god - særlig fra skolehold. 

Brosjyrer som lages i henhold til departementets bestemmelse i forbindelse 

med kraftutbygging ("3 trinns raketten) går til samtlige husstander i ut- 

byggingsområdet. Foreløpig har vi bare erfaring fra Kobbelv-brosjyren som 
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er svært godt mottatt. Bl.a. har flere skoler fått klassesett og Sørfold 

kommune har bestilt ekstra forsyninger og har sikret seg med et lite ekstra 

"lager" hos oss. 

Innlegg i "Fossekallen" 

Erfaringen viser at pressen virkelig leser "Fossekallen" og i en viss ut- 

strekning klipper stoff fra den - særlig artikler av lokal interesse. Kom- 

binasjonen med at det lages pressemelding på artikkel i "Fossekallen" 

eventuelt at vi sender ut hele artikkelen som "særtrykk" til pressen - noe 

Tor Inge Akselsen startet med, viste seg å slå godt an. 

Bruk av annonser 

Når det gjelder annonser, kan jeg si meg helt enig i følgende formulering: 

"En så kostbar kunnskapsformidling bør være grundig gjennomtenkt på forhånd 

før NVE kontakter reklamebyrå. Vi må ha klart for oss hva vi vil formidle til 

hvem og på hvilken måte innenfor hvilke økonomiske rammer." 

Utstillinger ved messer om energi 

Samarbeidet med Norsk Teknisk Museum bør prioriteres. Ved en slik utstilling 

vil vi nå frem til et meget stort antall både skoleelever og vanlig publikum. 

Når det gjelder messer, har NVE deltatt sammen med Samkjøringen på "Energia 76" 

på Sjølyst, på Den 9. Internationale Fiskerimesse i Ålborg i 1977 sammen med 

Elsam (Skagerrak-kablene) og på "Bygg 78" - utstillingen i Nidarøhallen i 

Trondheim. Erfaringene fra disse er at det blir svært dyrt uten at en når fram 

til så mange. En messedeltakelse krever også mye arbeid av flere avdelinger 

i etaten. 

Informasjons- og mediaopplæring 

Informasjonskontoret arrangerte i februar 1977 et kurs om medvirkning i masse- 

medier for ansatte i NVE, og kommentarene etterpå tydet på at det var vel- 

lykket. Program og oversikt over deltakerne vedlegges. 

Det er nå gått over 6 år siden kurset ble holdt, og jeg støtter ideen om å 

lage et nytt kurs. 

Håndbok om el-kraft i Norge 

Dette er en god id som bør diskuteres videre på koordineringsmøtene. 

Tilbud til skoleverket 

Plakater 

T 1977 ble det laget en plakat i format 60 x 84 cm om elektrisitet. Den ble 
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trykket i fire farger og i et opplag på 100.000 e k s .  Det ble sendt 2 stk. 

til ialt vel 4.000 barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, lærerskoler 

og distriktshøyskoler, og bestillingsseddel var vedlagt. Vi tilbød klasse- 

sett og nevnte også at dersom det var elever som gjerne ville ha plakaten 

på veggen på rommet sitt f.eks., skulle vi sende det ønskede antall. Be- 

stillingene strømmet inn, og det er nå ikke fler igjen. Vi fikk mye ros for 

den plakaten - bl.a. fra både skolefolk og fagfolk innen elektrobransjen. I 

det siste er det kommet en del anmodninger om å trykke et nytt opplag. 

Kurs for lærere 

I samarbeid med kretsfagkontakt for geografi i Buskerud krets av Norsk 

Lektorlag, lektor Gudleik Longva og Buskerud Kraftverker, arrangerte Informa- 

sjonskontoret i 1980 et kurs for lærere i Buskerud. Jeg vedlegger kopi av for- 

håndsomtale i "Buskerud-Nytt" som er lærernes lokale organ, programmet og 

vurdering av kurset i "Skoleforum" og "Buskerud-Nytt". 

Et lignende kurs ble arrangert i Tønsberg i 1981 for lærere i Vestfold og 

Informasjonskontoret samarbeidet da med Vestfold kraftselskap. Fagkontakten 

i geografi i Vestfold Lektorlag, lektor Thorbjørn Nygaard, skrev en vurdering 

av kurset, og kopi av denne vedlegges. Som du.ser er kurset anbefalt overfor 

landsseksjonen i geografi. 

Besøk i skolen? 

Jeg er helt enig i at Informasjonskontoret ikke har noen mulighet for å besøke 

skoler for å drive informasjon. Gode, instruktive filmer på det helt elementærepla 

vil ha stor informasjonsverdi. Et bedre brosjyretilbud og en ny utgave av 

plakaten er også ting en kan satse på. Hakavik-prosjektet bør på litt sikt kunne 

gi resultater ved at lærerne får et bedre grunnlag for sin undervisning om 

vannkraft og kraftforsyning. 

Et meget sentralt punkt i notatet ditt er dette: "Når vi ønsker å markedsføre 

kunnskap om vår virksomhet, er det naturlig først å definere målgruppen". 

Derfor: La oss starte med det. "Det brede lag av folket" er ikke noen avgrenset 

målgruppe i markedsføringssammenheng. "Det brede lag av folket" er sammensatt 

av en rekke målgrupper, og det vil bli nødvendig å benytte en rekke kanaler og 

ulike medier for å nå fram til de forskjellige målgrupper med budskap som slår 

igjennom i hver enkelt av dem. 

Jeg vil foreslå at vi på første koordineringsmøte der vi alle er tilstede, tar 
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en generell diskusjon om notatet ditt og blir enige om det videre arbeids- 

grunnlaget. Notatet inneholder mange interessante tanker, men en profilering 

av NVE er en oppgave som må baseres på et bredt samarbeid. Og det vil være 

en ubetinget fordel om Informasjonskontoret kunne stå samlet bak de forslag 

som legges fram for etatens ledelse. 
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