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Erling Diesen: 

Presentasjon 
av den nye 
Intern-INFO avisen 

I forbindelse med omorganiseringen av NVE 
i 1990 ble informasjonsarbeidet vedtatt delt 
ekstern og intern informasjon. 

Trine Varkold: 

Dette er det før ste 
nummeret i den nye 
avisen for Intern 
Informasjon I NVE 

A v i s e n  Intern-INFO er 
resultatet av et samarbeid innen 
den nyopprettede Info-banken 
(se presentasjon under AF). 

Det første nummeret er i første 
rekke viet det etterspurte "Hvem 
gjør hva i A", men vi vil senere 
ha faste spalter med praktiske 
opplysninger 

Neste nummer kommer 
i august og vi tar gjerne 
imot tilbakemeldinger og 
forslag. 

Lesehesten skal heretter legge 
hovedvekten på faglig 
stoff som har generell interesse - 
også utenfor NVE. Rent internt 
stoff - som vi hittil også har han 
en del av i bladet - skal publiseres 
i en noe enklere trykksak for 
intern sirkulasjon. 

Her kommer den første utgaven 
av denne interne publikasjonen. 
Vi har valgt å kalle den 
Intern-INFO. 

Den vil komme ut 8-10 
ganger i året. 

Intern-INFO vil bringe nytt 
fra direktørmøtene, fra 
avdelingene, fra arbeidsmiljø- 
utvalget, fra tjenestemanns- 
organisasjonene, fra de ulike 
foreninger innen NVE osv. 

Innlegg fra den enkelte 
medarbeider er også velkommen. 

Trine Varkold vil ha ansvaret 
for Intern-iNFO. Trine treffes på 
biblioteket, tlf: 9302. 

Vi ber alle som har stoff av intern 
interesse om å ta kontakt med 
henne, eller med 
Irlin Taugbøl, tlf: 9289 

Kvaliteten på Intern-INFO vil i 
høy grad avhenge av innspill fra 
alle NVEere. 

Vi håper at ti ltaket vil . 
bidra til en god intern 
k o m m u n i k a s j o n  
- en betingelse for  en 
ef fekt iv  og god 
a r b e i d s p l a s s .  

HV A SOMMERFERIEN ER .... 

A yte lite og nyte 
Naturen og freden 
uansett vær 

Av Inger-Lise Langfeldt 

God Sommer! 
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Nye medarbeidere • 1991 I 

Amundsen, Magne ME 01.01.91 Seksjonssjef 
Bergersen, Birger ME 01.06.91 Overing. 
Greve, Katinka Leiner ME 10.06.91 A vd.ing(Eng.) 
Hjort, Didrik MM 17.06.91 F.kons. 
Jonassen, Thorfinn ME 01.06.91 F.kons. (Eng.fra 1.12.89) 
Løkke, Kristian MM 18.02.91 Sjefing. 
Risholt, Olav ME 15.04.91 F.kons. 
Tveita, Ole Einar HD 01.04.91 Avd.ing. (Eng.) 
Westre, Einar MM 21.01.91 Sjefing . 

Pensjonister 

Berg, Ingebjørg VK 30.04.91 
Brandsæter, Birger TB 30.04.91 
Johansen, Bergit AF 30.04.91 
Nordrno, Arne ER 30.04.91 
Santha, Jozef HM 31.03.91 

Sluttet 

Breivik, Harald AØ 31.03.91 
Grorud, Christian ER 31.01.91 
Guldvog, Frode Al 31.01.91 
Habbestad, Hans ME 28.02.91 
Luth-Hansen, Vidar MM 31.05.91 
Schjetne, Sunniva VN 28.02.91 
Økland, Kari Solberg ME 31.01.91 

Administrasjonsavdelingens 
ansvarsområder 
Vi er kjent med at mange i lang tid har etterlyst informasjon om hvem som gjør hva i den 
nye Administrasjonsavdelingen. 

Det er sterkt å beklage at denne 
informasjonen har drøyer i et 
halvt år. 

Omorganiseringen har endret på 
den administrative praksis ved 
en utstrakt delegering av 
oppgaver fra administrasjons- 
avdelingen til fagavdelingene, 
særlig innenfor økonomi og 
personalområdet. 

Lederne har det reelle personal- 
ansvar for sine medarbeidere. 
Dette betyr i praksis (bl.a.) at 
avgjørelser skal tas så nær dem 
det angår som mulig. 

Administrasjonsavdelingen skal 
primært være en service- og 
støtteavdeling for de andre 
avdelingene. 

Omleggingen av arbeids- 
delingen mellom fagavdelingene 
og administrasjonsavdelingen 
vil ta tid, fordi det dreier seg om 
både opplæring, ny 
kompetanse, hensiktsmessige 
rutiner og samarbeidsformer, 
holdningsendringer osv. 

Avdelingene synes de har fått 
for mange nye oppgaver i 
forhold til ressursene. 

Administrasjonsavdelingen har 
ikke ferdig utarbeidete 
retningslinjer og hensikts- 
messige rutiner for alt som 
avdelingene etterspør. 

Vedlagt følger en skjematisk 
oversikt over hver seksjons (A) 
oppgaver med henvisning til 
personer som spørsmål kan 
rettes til. 

Det er utarbeidet en egen 
oversikt over arbeidsfordelingen 
innen personalområdet. Den 
følger i middelbart etter AØ 
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EDB-SEKSJONEN (AD) 

STIKKORD: 

Hele seksjonens serviceområde 

IT-strategi 

Tildeling av brukernavn og passord - Cyber 960, CD 4360 

Tildeling av brukernavn og passord -ND 5400, ND 550 

Tildeling av brukernavn og passord - ES4 

PC-nettet og server 

HENVENDELSE: 

Svanhild Mosebakken 

Svanhild Mosebakken 

Erik Fagerberg 

B jøm Magne Bakken, 
Ronny Johansen 

Turi Budeng 

Ronny Johansen 
Thor-Henrik Kvandal 
OlaugKaaby 

Brukerstøtte PC og DOS 

Brukerstøtte Sintran 

Brukerstøtte NOS, NOS/VE 

Brukerstette Unix (IP/IX) 

Brukerstøtte Drift 

Brukerstøtte Fise 

Brukerstette Oracle 

Brukerstøtte ES4 

Brukerstøtte Windows 

Interne EDB-kurs 

B jøm Magne Bakken 
Ronny Johansen 
Thor-Henrik Kvandal 
OlaugKaaby 
Synnøve Aasen 

B jern Magne Bakken 
Ronny Johansen 
OlaugKaaby 

Erik Fagerberg 

Erik Fagerberg 

Erik Fagerberg 
B jøm Magne Bakken 
Ronny Johansen 

OlaugKaaby 
Turi Budeng 

Turi Budeng 

Turi Budeng 

B jøm Magne Bakken 
Synnøve Aasen 
Thor-Henrik Kvandal 

OlaugKaaby 
Synnøve Aasen 
Svanhild Mosebakken 
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FELLESTJENESTENE (AF) 

STIKKORD: HENVENDELSE: 

Hele seksjonen 
Drift/vedlikehold 
Fleksikontor (tlf: 9008) 
Forværelsestjeneste (utlån til avd.) 
Kjøretjeneste (tlf: 9310) 
Møterombestilling (tlf: 2038) 
Post, grovsortering og utsendelse 
Rekvisita (åpn.tid: 12.00 - (12.30) 13.00) 
Resepsjon/sentralbord 
Romfordeling 
Sikkerhets- og bygningsansvar 
Telefon/Flexikurs 

Infobank 
Infobanken er opprettet for å samordne informasjonsflyten 
i og ut av huset og for bedre å dekke de ansattes 
dokumentasjons- og informasjonsbehov. 

- Arkiv 
- Bibliotek 
- Inteminfo 
- Tegnekontor 

Benedicte Holter 
Helge B jømestad 
Trude Østball 
Benedicte Holter 
PerWestbye 
Resepsjonen 
Inger Johanne Bergh 
Inger Johanne Bergh 
Edith Hauge 
Benedicte Holter 
Benedicte Holter 
Irlin Taugbøl 

Trine Varlcold 

Sonja Meisvik (Reidun Hansen) 
Trine Varlcold 
Irlin Taugbøl 
Ase Wenche Lunde 

I tillegg til de tingene som naturlig faller inn under de enkelte funksjoner, 
har Info-banken bl.a.følgende oppgaver: 

Internavis, "Godt å vite" - perm, personaloversikt, telefonkatalog, 
oppfølging av retningslinjer for utgivelser (redaksjonsutvalg) 

Informasjons-virksomheten er delt i følgende ansvarsområder: 

Inteminfo er ansvarlig for koordinering av all informasjon som er av interesse 
for samtlige ansatte i NVE. 

Informasjonssjefen er i VEDs stab og har ansvar for profilering, 
Årsmelding, pressemeldinger, Lesehesten, veiledning avfagavdelingene 
og utarbeidelse av referat fra direktørmeter til Intern-INFO. 

Fagavdelingene har selv hovedansvaret for faglig informasjon. 



ORGANISASJONSSEKSJONEN (AO) 

STIKKORD: 

Personalplanlegging 
- personalpolitiske retningslinjer 
- karriereplanlegging 
- stillings-, kvalifikasjonskrav og behovsvurdering 
- tilsettingsråd, sekretær 

Prinsiwielle Sl)Ørsmål vedrørende: 
- permisjoner, 
- lover, regler, fortolkninger 

Virksomhetsplanlegging 

Budsjett 

Bruk av fullmakter 
- B-tillegg 
- Bygningsfullmakt 
- Andre fullmakter 

Forhandlinger 

HENVENDELSE: 

Else Hole, Tove Aksnes 

Oddvar Andreassen 

Ame Brekke, Tove Aksnes, Oddvar 
Andreæsen 

Helge Bagøien, John Å. Jonassen 

Helge Bagøien, John Å. Jonassen 

Oddvar Andreassen, Ame Brekke 

Konsesjonsavgiftsfondet 

Planlegging og gjennomføring av owlæringstiltak 
- Lederutvikling 
- Prosjektlederkurs 
- Videreføre medarbeidersamtaler 
- Kompetanseoppbygging 

Oddvar Andreassen, Ame Brekke 

John Å. Jonassen, Per E. Faugli (FoU) 

Else Hole, Tove Aksnes 

ØKONOMISEKSJONEN(AØ) 

STIKKORD: 

Hele seksjonens serviceområde 

Bestilling av billetter, hotel, Ieiebil.valuta m.m 

Kontroll av reiseregninger 

NVEs regnskap 
- Økonomisystemet 

Kassefunksjon 

Personalarkiv, stillingskunngjøringer, 
bemanningsplan, tjenestetelefoner, 
påmeldinger FAD-kurs for NVE, 
kurspåmeldinger for A, tilsettinger, 
fratredelser, lønnsmeldinger, 
meldinger til Statens Pensjonskasse 

Lønninger for VVs anleggspersonell, 
timelønnede, arbeid for trygd 

NVEs lønninger 

Skattekort, fagforeningskontingent, 
punching av reiseregninger, lønn til vikarer og 
observatører 

Innkjøp av inventar og utstyr, 
blanketter, fakturakontroll 

HENVENDELSE: 

Anstein Haugen 

Arne Andreassen, Else Marie Holtmoen 

Else Marie Holtmoen, Ame Andreassen 

Tove Kjærstad, Bjørg Knapstad, 
Petter Strøm, Per Seehusen 

Bjørg Knapstad, Petter Strøm 

Anne Marie Sand 

Tordis Granberg 

Emilie Sørlie 

Vivi Anne Jemdahl 

Jan Berntsen, Per Seehusen 
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PERSONALSPØRSMAL 

ANSVARSFORDELING MELLOM AO - AØ OG FAGAVD. 

OPPGAVER: 

Personalplanlegging 

Bemanningsplan 

Personalregister 

Stillings- og kvalifikasjonskrav 

Behovsvurdering 

Tilsettingsrutiner 
- kunngjøring 

søkerlister 
mottakelse, registrering av søknader 
utvelgelse til intervju <ltr. 34 
utvelgelse til intervju >ltr. 34 
intervju 
innstilling 
tilsetting 
papirarbeid: tilbud, tilsetting, meldinger 

Retur av søknader 

Introduksjon av nytilsatte 

Innføring i arbeidet/oppfølging - tilbakemelding 

Prøvetid - oppfølging 

Gcxla" 
- avis/telefon 
- foreningskontingent 
- forsikringsordninger 
- låneordninger 
- motorklubb/ - div. velferdstiltak 

Personalpolitiske retningslinjer 

Permisjoner 

Stedfortredergodtgjørelse 

Jubileer 

Opplæring - personlig/faglig utvikling 

Lønnsforhandlinger 

Bruk av fullmakter 
- B-tillegg 
- Bygningsfullmakt 
- Lover, regler, fortolkninger 

Korrespondanse med overordnet myndighet 

Likestilling (A-sekretariat) 

ANSVARLIG: 

FagavdJ AO/data fra AØ 

AØ 

AØ 

FagavdJAO 

Fagavd./AO 

AØ 
Fagavd. 
AØ 
Avd.dir Jseksj.sjef 
FagavdJAO 
FagavdJAO 
Nærmeste foresatte 
Tilsettingsrådet 
Sekr.tilsettingsråd/ AØ 

AØ 

FagavdJAO: kurs fornytils. 

Fagavd. 

Fagavd. 

AØ 
Fagavd. 
AØ 
AØ 
AØ 

AO 

Fagavd./AØ 

Fagavd./AØ 

Fagavd./AØ 

Fagavd./AO 

AO/AØ 

AO/AØ 

AO 

AO 
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Wenja Paaske: 

Nytt 
fra direktørenes bord 
Hovedsakene på første direktørmøte etter sommer- 
ferien, 30.07 ., var hovedflyttingen som skal foregå i 
Middelthuns gate i løpet av året 
og halvårsregnskapet.Arne Tollan. hadde de største 
innvendingene mot det romfordehngsforslaget som ble 
lagt frem. Den interne arbeidsgrppen nr. ble bedt 0!11 å se P 
mulighetene til å samle hydrologisk aydehng e d r e  shk at 
medarbeiderne ikke blir spredt på 3 bl 4 etasjer. 

Direktørene skal ta saken opp igjen i møtet 20. august 

Irlin Taugbøl: 

Jostedalen, 
natur - vannkraft 

På en pressekonferanse 
i Sogndal 10. juli i år ble boken, 
som er enestående i sitt slag, 
presentert. Hovedansvarlige fo 
pionerprosjektet har vært Per Einar 
Faugli, NVE i samarbeid med 
Cecilie Lund,Statkraft, Noralf Rye 

a Mons Kvamme fra Universitetet 
e r g e n .  Det er en populærfaglig 

framstilling, på 70 små, vakkert 
illustrerte sider av det naturfaglige 
materiale som ble utarbeidet i 
forbindelse med konsesjons- 
behandlingen av Jostedøla. 

Boken kan utleveres vederlagsfritt 
til medarbeidere i NVE ved henven- 
delse til Gry Berg eller Anne 
Kroken. Den vil forøverig bli solgt 
for kr 65.- pr. stk. 

Brønnøysundkatalogen 
(foretaksregisteret) 

er tilgjengelig på Kassen 

Penger, penger, penger 
Halvårsregnskapet ga ikke grunn til 
bekymring. Alt tyder på at NVE ar 
god styring på pengeforbruket. Litt 
igjen av reservepotten. Ønsker om 
ekstra tildeling må sendes snarest, 
og senest innen 4.september. 

Arbeidet med å gjøre regnskaps- 
oversiktene - ikke minst de grafiske 
fremstillingene og prognosene - 
mere nyttige, må fortsette. 
De behovene som kom frem vil 
Arne Brekke ta opp med Svanhild 
Mosebakken og den gruppen som 
arbeider med NVEs IT strategi 
(IT= InformasjonsTeknologi). 

A visnavnet uavklart 
Interessen liten og navneforslagene 
uspennende.Det var konklusjonen 
etter invitten til å komme med 
forslag til mulig nytt navn på vår 
populære etatsavis.Jeg ble bedt om 
å arbeide videre med spørsmålet og 
presentere et forslag for 
direktørmøtet. 

Konsesjoner, 
konferanse og innkreving 

Vi diskuterer prising av konsesjons- 
kraft med Oed (Olje- og energi- 
departementet) i august. . 
Erling Diesen, Jan Moen og Svein 
Storstein Pedersen er sikre deltakere 

på Nordels konferanse om Nordel 
og Europa i mars 92. 

Eventuelt 
Av eventueltsakene tar vi med at: 

* NVE har sendt brev til Oed med 
forslag om at den spesielle og inn- 
viklete ordningen med forskjellig 
moms på elektrisitet erstattes med 
en lik sats, nemlig de vanlige 20%. 

* Gruppen som arbeider med 
strategiplanlegging skal vurdere 
hvordan NVE mest effektivt kan 
skaffe seg nyttig informasjon om 
energipolitikken i det nye Europa, 
og bidra som gode rådgivere over- 
for Oed. 

* NVE deltar i den nyetablerte 
"Prosjektgruppe Nettselskap" med 
Steinar Grongstad, Arne Olsen, 
Jon Sagen og Einar Westre. 

* BI(Bedriftsøkonomisk Institutt) 
skal utgi et større bokverk med 
tittelen ''Energisystemene i 
Norden". NVE støtter arbeidet med 
kr 30.000.- 

* Erling Diesen har tatt et initiativ 
overfor Norges Energiverkforbund 
om et fellesprosjekt for å få til 
penere tilpasning av elektriske 
anlegg i naturen. 

* Erling Diesen har avtalt et kon- 
takt møte mellom NVE og 
Naturvernforbundet med general- 
sekretær Dag Hareide. 
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Tore Jensen Lund, EE: 

Produksjon og forbruk 
Lhalvår 1991 

Intern-INFO 
ANSVARLIG: 

'Trine o/ark9U 
REDAKTØR: 

Iriin. 'Taugo,c 
Lay-out: 

Tegnekontoret 
Opplag: 450 

Produksjonen i årets 6 første måneder 
var 61, 1 TWh eller 0,4 % lavere enn i 
tilsvarende periode i 1990.De siste 12 
måneder er det produsert 121,4 TWh. 
Dette er 0,3 % mer enn samme periode 
ett år tidligere. 

Det nyttbare tilsiget til kraftproduk- 
sjonssystemet var 45,2 TWh eller 
85 % av normalt. De siste 
12 måneder har tilsiget vært 
101,1 TWh eller 94% av normalt. 

Landets magasinkapasitet er totalt på 
79,2 TWh. Ved utgangen av 2.kvartal 
var energiinnholdet i magasinene 44,7 
TWh eller 56,5 % av fullt. 
Magasinfyllingen for hele landet har i 
store deler av mai og juni ligget nær 
eller noe under laveste magasin-fylling 
siste 10 år. Den lave magasinfyllingen 
skyldes hoved-saklig det kalde 
værlaget i mai og juni. Dette har igjen 
ført til sen snesmelting. Forsinket eller 
tilbake- holdt snesmelting er vurdert til 
å utgjøre 8-10 TWh. Tar man hensyn 
til dette, vil den reelle magasin- 
beholdningen nærme seg det som er 
normalt på denne tiden av året. 

Kraftutvekslingen med utlandet 
resulterte i en nettoeksport på 
4 TWh eller hele 52,2 % mindre 
enn for tilsvarende periode i 1990. 
De siste 12 måneder har 
nettoeksporten vært 
12,3 TWh. Grunnen til den store 
nedgangen i eksporten i år har 
sammenheng med at risikoen for 
vanntap folbi driftsklare maskiner 
senere i året løpende er blitt vurdert 
som liten, slik at kraftprodusentene 
ikke har følt seg presset til å 
eksportere store kvanta til lave 
priser. 

Det innenlandske totalfolbruket 
viser en vekst på 6,4 %. 
For siste 12-månedersperiode er 
veksten på 4 %. 

Bruttofolbruket i alminnelig forsyning 
viser en vekst på 9,1 %. For siste 12- 
månedersperiode er veksten på 5,7 %. 
Det temperaturkorrigerte folbruket 
viser en vekst på hhv. 1,5 % og 2 % 
for de samme perioder. 
Det temperaturkorrigerte folbruket er 
for 1990 beregnet til 70,5 TWh 
(brutto). Om det temperaturkorri-gerte 
folbruket for 1991 utvikler seg som for 
siste 12-månedersperiode, dvs. med en 
vekst på 2 %, vil forbruket i 1991 bli i 
underkant av 72 TWh. 

For kraftintensiv industri er det 
registrert en nedgang i folbruket på 
4,3 %. 
For siste 12-månedersperiode er 
nedgangen på 3 %. 
Nedgangen skyldes hovedsaklig 
dårligere markedsforhold for bedrifter 
som produserer jern, stål og 
ferrolegeringer. Dagens 
folbruksintensitet tilsvarer et folbruk 
på i underkant av 2,5 TWh pr.mnd. På 
årsbasis blir dette 29,4 TWh (brutto) 
eller 1,2 TWh mindre enn i 1990. 

Folbruket av tilfeldig kraft var 3,7 
TWh (brutto) eller nesten 45 % høyere 
enn tilsvarende tall 

for 1990. De siste 12 måneder har 
folbruket vært 6,2 TWh som er vel 
32 % mer enn i samme periode ett år 
tidligere. Elektrokjelmarkedet må 
forutsettes å ha ekspandert noe. 
Dessuten har det vært kaldere 
i 1991 enn året før, noe som har 
ført til større oppvarmings-behov. 
Den dominerende årsaken 
til den tilsynelatende eksplosjon i 
kjelfolbruket skyldes imidlertid en 
omlegging i Samkjøringens () 
rapporteringsrutiner. Tidligere 
hadde Samkjøringen korttidsopp- 
følging av bare større elektrokjeler. 
Gradvis har de også tatt med de 
små og mellomstore kjelene. 
Folbruksveksten hittil i år 
på over 40 % er derfor ikke reell. 
En folbruksvekst på omkring 10 % 
vurderes som mer sannsynlig. 

En konsekvens av at folbruks- 
veksten i kjelmarkedet blir overvurdert 
i Samkjøringens (og NVEs) 
korttidsstatistikker, er at veksten i det 
alminnelige folbruket blir tilsvarende 
undervurdert. hittil 
i år muligens i størrelsesorden 2 
prosentpoeng. Dette fordi alminnelig 
forsyning er restbestemt. 

Nye medarbeidere: 
Johansen, Christian H. MM 01.07.91 F.konsulent 
Kvandahl, Thor-Henrik AD 01.07.91 Tekniker (Eng.) 
Lycke, Elisabeth H. ME 12.08.91 Overing. 
Rydehel, Mats ME 01.08.91 Overing. 
Selfors, Asle EK 19.08.91 Overing. 
Westgaard, Kirsten VK 19.08.91 F .konsulent 

Ny stilling: 
Dahl, Elisabeth Tegnektr. 08.07.91 F .kontorfullm. 
Karijord, Lisbeth A Bistansktr. 01.07.91 F .konsulent 
Lien, Jorunn M 01.08.91 Koordinator 

Pensjonister: 
Berg, Krut MM 30.06.91 
Mørd<, Margt AF 30.06.91 
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Redaksjonsutvalget skal ut- 
arbeide retningslinjer for ut- 
givelser av følgende serier 
i NVE: 

J?ublikasjon, Rapport, 
Arsoversikt og Notat. 

Retningslinjene skal bygge på 
arbeidet til et tidligere redaksjons- 
utvalg som leverte innstillingen; 
"Forlagsvirksomheten i NVE" 
i 1989 

Permanent har redaksjons- 
utvalget ansvaret for at de ut- 
arbeidete retningslinjene blir fulgt. 

Dette innebærer at utgivelsene er 
teknisk riktig utformet og at de utgis 
i rett serie i henhold til 
dokumenthierarkiet. 

Redaksjonsutvalget skal være 
sammensatt av tre til fire personer. 

Forlags- 
virksomheten 

i NVE 
NVE har oppnevnt et 
permanent redaksjonsutvalg 

Følgende stillingsfunksjoner skal 
være representert: 
_ Leder for infobank 
_ Ansvarlig for teknisk utforming 
_ FoU ansvarlig 

Følgende personer er utpekt: 

- Trine Lise V arkold 
Åse Wenche Lunde 

- Per Einar Faugli 
Tove Ingelin Aksnes 

Edith Hauge: 

Vedrørende 
Varemottak 

Varemottak skal, ifølge våre in- 
strukser, skje i under-etasjen 
Ofte står det på varebestillingen: 

"Leveres i resepsjonen" 

Budene som kommer med de 
rekvirerte varene, blir ikke videre 
blide når de henvises til annet sted i 
huset. 

Det ville være fint om vi kunne bli 
varslet når varer ønskes mottatt i 
resepsjonen, f.eks. p.g.a. varens 
beskaffenhet. Da slipper vi å stå så 
hardt på vårt fordi vi ikke vet om 
spesialavtalen med leverandør. 

KRAFfREVYEN 2-91 

Revyen denne gang inneholder 
klipp fra Statkrafts 
informasjonsmøte 21.6 i Colosseum 
kino. Finn Kristensen orienterer i 
forbindelse med om- organiseringen 
og delingen av Statkraft, deretter 
innlegg fra Gunnar Vatten. 

Fra Lillesand; 
Gassrørprosjektet i 
forbindelse med 
Sleipner-ilandføring. 

Fra Telematikkavd.; 
Oppgradering av sambands- 
systemet 

Fra Svartisen; 
Anleggsarbeid under 
Engabreen. 

Fra Tokkeverkene; 
Helikopter for første gang 
benyttet til flytting av 
spenningstransformatorer. 

Intervju med Gunnar Vatten 
vedrørende omorganiseringen og 
Statkrafts arbeidsoppgaver nå og i 
fremtiden. 

Tilslutt presentasjon av den nye 
styreformann i Statkraft, 
Hans 0. Bjøntegård. 

Videoen er på ca. 45 min. og 
interesserte kan henvende seg til 
biblioteket, som har et eksemplar til 
utlån. 

HOVEDKASSEN blir stengt torsdag 5/9 og fredag 6/9 pga velferdstor til Førde 
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Astrid Vokse, HM: 

NVE innfører Geografisk Informasjonssystem (GIS) 

Et Geografisk Informasjonssystem (GIS) håndterer innsamling og presentasjon av 
stedfestede og tematiske data, og kan brukes til beregninger og analyser av dataene. 

Bruksområder 

NVE må til enhver tid ha oversikt over geografisk plassering og forhold omkring ulike 
inngrep i vassdrag og energisystemet, samt kjenne de hydrologiske fakta. Vi har 
opplysninger om dette og mye er stedfestet. Problemet er at de er spredt på forskjellige 
datasystemer og en del opplysninger ligger bare i saksmapper. Ved hjelp av GIS kan 
objekter plasseres på kartet og opplysninger om objektene kan knyttes til. Det gir oss 
mulighet til å samle opplysninger i ett system, kombinere dem og nyttiggjøre oss dem på 
mange flere måter. 

En prosjektgruppe ble nedsatt 7 juni 1990 for å utrede behovet for GIS i NVE. Den fant 
mange anvendelser for GIS i etaten. Vi tror også at appetitten vil øke etter som systemet 
og dens bruksområder blir kjent. 

ARC/INFO ble NVE's valg av GIS-system 

Prosjektgruppa har bestått av representanter for alle fagavdelinger i NVE. Den har 
kartlagt behovet og utfra det laget en kravspesifikasjon til flere leverandører av slike 
systemer. Vi har vurdert 5 systemer. Prosjektgruppa laget sin innstilling 20. juni 1991 
hvor vi anbefalte ARC/INFO, ut fra tilbud fra Geodata AS. Dette ble tatt til følge av 
direktørmøte 25. juni. 

ARC/INFO er et avansert Geografisk Informasjonssystem. Det er det mest utbredte i 
Norge og markedsledende internasjonalt. ARC/INFO er utviklet av Environmental 
Systems Research Institute Inc. (ESRI) i USA, og markedsføres i Norge, Island og 

0 Finland av Geodata AS i Norge. 

Innføring av GIS i NVE 

Innføringen er organisert som et prosjekt. Direktørmøte er styringsgruppe. 

Prosjektansvarlig: Avdelingsdirektør på Hydrologisk avdeling. 
Prosjektleder: Astrid Voksø, HM. 

Prosjektdeltakere: Lars Roald, HD 
Susan Norbom, ER 
Sylvia Smith-Meyer, ES 
Knut Gakkestad, VK 
Kjell Molkersrød, TT 
Svanhild Mosebakken, AD 



Mål 

Målet er å bygge opp en felles informasjonsdatabase for lagring av de geografiske data 
NVE har forvaltningsansvar for, sammen med grunnlagsdata fra Statens kartverk. Det 
skal også legges til rette for beregninger og presentasjon med grunnlag i disse dataene. 

Prosjektbeskrivelse 

Arbeidet blir organisert i delprosjekter som prosjektgruppa skal sette igang, koordinere og 
følge opp. For å få systemet i drift må datastrukturen defineres, fellesmenyer og rutiner 
for temakart lages og noen datatyper legges inn. 

Følgende delprosjekter vil bli satt igang først: 

Innlasting av data 
REGINE-hierarki 
Ledningsnett 
Utbygd og nyttbar vannkraft 
Hydrologiske målestasjoner 
Konsesjonsdatabasen mot GIS 

Analyse på forsøksfelt 
Volumberegning av breer 

Prosjektgruppas mandat omfatter også: 
-Inspirere avdelingene til å sette av ressurser og ta systemet i bruk 
-Lage opplæringsplan 
-Foreslå opplegg for oppfølging og utvikling av GIS i alle avdelinger 

Framdriftsplan 

Systemet skal installeres i NVE 2. september 1991 på en SUN arbeidstasjon. Systemet 
skal benyttes fra PC'er mot denne maskinen. I første omgang skal 8 - IO personer gå på 
kurs og lære systemet. I tillegg skal vi benytte Geodata som konsulent i oppbyggingsfasen 0 
og til spesielle tilpasninger. Til prøveperioden høsten 1991, kjøper vi fra Statens kartverk 
deres geo-informasjon i forskjellige målestokker for utvalgte områder. Det skal bl.a. 
brukes til grunnlag for temakart og i analyser. 

SUN-maskinen vil bli plassert i et eget GIS-rom sammen med en A3 fargerasterpletter. 
Her vil etterhvert mer utstyr samles og flere skal kunne jobbe sammen der. September vil 
gå med til kurs og praktiske øvelser. Deretter skal datastrukturen defineres, før egne data 
og grunnlagsdata fra Statens kartverk legges inn. 

Godkjenningsperioden for ARC/INFO er 3 måneder. I slutten av den eller etter, vil vi 
arrangere en demonstrasjon for å vise noen av mulighetene systemet gir. Vi håper den og 
de produkter som vil framkomme vil inspirere flere til å ta GIS ibruk for å forbedre 
og/eller fornye egne arbeidsoppgaver. ARC/INFO vil være klar til bruk for arbeid utover 
pilotprosjektene fra januar 1992. 

Ta kontakt med prosjektgruppa med spørsmål eller ønsker. 
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KONFLIKT 
Benedicte Holter 

Eva Bjør/aon 

SLs medlemmer 
har vært på tur 
og lært seg 
forhandlingsteknikk 

28 av SLs medlemmer fra NVE og 
Statkraft dro med Stena Line til 
Fredrikshavn for å lære seg 
forhandlingsteknikk. 

Herbjørn Odnung fra Meteoro- 
logiske institutt gilde med glød og 
iver inn for å lære medlemmene det 

• spennende og innfløkte emnet. 

En dag med forhandlingsteknikk er 
.selvfølgelig lite på et slikt stort 
emne, men medlemmene fikk en 
lærerik og nyttig dag, se det er det 
ingen tvil om. 

Ledelsen i NVE og Statkraft kan i 
kommende lønnsforhandlinger 
vente tøffere motstand ved de neste 
lokale forhandlinger. 

HOVEDFL YTTINGEN M29 

Ved omorganiseringen 
vedtok styringsgruppen at også 
plasseringen av avdelingene måtte endres. 

Siden vedtaket har en gruppe (AG9) 
arbeidet med flytteplaner. 

Vi har jevnlig vært i kontakt med 
Statkraft som nødvendigvis må 
være med på et samarbeid. For 
drøyt ett år siden ble det inngått en 
avtale med Statkraft om at de skulle 
være med å skaffe plass til VV og 
TB i M29 innen jul 1990, mot at 
NVE ventet med hovedflyttingen i 
M29 til Stortinget hadde gjort ved- 
tak om Statkrafts fremtid. Statkraft 
og NVE holdt avtalen i 1990 og 
flyttingen av VV og TB gikk etter 
planen. De ble plassert i de om- 
rådene som var tiltenkt V og T. Når 
det gjelder Stortingets avgjørelse 
angående Statkraft, har det trukket 
ut i langdrag. Etter siste møte med 
Statkraft ser det ut til at vi likevel 
skal få gjennomført våre ønsker i 
desember-91,senestmedio 
januar 1992 . 
I mellomtiden har AG9 arbeidet 
med grovplaner for NVE sitt 
vedkommende. Vår oppgave var 
her å få en god helhetsløsning for 
etaten hvor hovedtyngden skulle 
plasseres fra 4. etasje og oppover 
Det var en avveining om hvilke 
etasjer som skulle tas ibruk, og etter 
en nøye vurdering, falt avgjørelsen 
på den valgte løsningen. 

I tillegg var det en rekke 
nødvendige og noen ønskelige 
hensyn åta: 
Avdelinger som bør ligge nær 
hverandre på grunn av mye 
samarbeid. T h a r  behov for hjelp. A 
skal være en serviceavdeling som 
skal være lett tilgjengelig for alle. H 
ønsket hele ender for å lage 
tilnærmet landskap. GIS var 
ønskelig i arkivet i 6.etasje. 

(Forts.side 2) 
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V art endelige rorslag ble lagt frem 
for direktørmøtet 26. juli i år og 
vedtatt der. Grovt skissert er den 
foreslåtte plasseringen at M skal 
være i 4. etg. sør, E i 4 erg. øst, H i 
underetg.og nordenden 4,5 og 6 
etg, A i u.etg.,1.etg og . .etg. V 
i 6.etg, T i 6. etg øst og VED og 
NORAD der de er i dag. Vedtaket i 
direktørmøtet omfatter plassering av 
avdelingene, at hver avdeling selv 
skal planlegge detaljplassering av 
egne medarbeidere, at flyttingen 
skal foregå over 2-3 dager pluss 
helg ved hjelp av innleid flyttebyrå 
og at oppussinger av kontorene skal 
foregå etter at vi er ferdig flyttet 

Det siste fordi de som far fordel av 
en oppussing må ta belastningen 
ved den.Avdelingene har siden 26. 
juli arbeidet med detaljplassering av 
medarbedeme innen det tildelte 
området. Vi forsøker å ha et nært 
samarbeid med de som arbeider med 
forslagene for å løse problemer 
underveis. Så langt vi er kommet 
nå, har det vært jobbet veldig bra. 
Når alle forslagene foreligger, vil 
AG9 koordinere og justere det som 
foreligger i samarbeid med avdelin- 
gene hvis det skulle bli nødvendig. 
Deretter følger den praktiske gjen- 
nomføringen.AG9 vil sende ut 
løpende orientering når noe skjer. 
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Lay-out: 
Tegnekontoret 

.. 0DDlaa: 450 

Nytt fraAMU 

Fra MØTE 30.08.91 - SYKEFRA V JfflET 

To av f em norske arbeidstakere 
er aldri borte fra jobben 

Det skrives mye om sykefraværet. "Sykelønnen trives" - kan vi Iese i en avis. 
I Norge er sykefraværet på 6,7% av det totale antall arbeidsdager, og utgjør en 
kostnad på 25 milliarder kroner i året iflg. Aftenposten og Dagens Næringsliv. 

En stor forbedring fra 1. kvartal 1991 som viste et fravær på 6,09 %. Tallet 2,81 for 2. 
kvartal er så lavt og så gledelig at vi oppfatter det som et uttrykk for at de ansatte nå har 
funnet seg tilrette, og virkelig trives i sine jobber. 

I tallet 2,81 ligger egenmeldinger 
1-3 dager på 0,41 % sykemeldinger 
4-10 dager på 0,66%. 
Det er langtidsfraværet som drar 
opp - med 1,74%. 

Tallene forteller at NVE er på ren 
vei ener en tøff tid med 
omorganisering. Vi kan slå fast at 
veldig B bruker egenmelding som 
en ekstra kvote fridager. Når det 
gjelder langtidsfravær kan det 
skyldes forhold som trafikkulykker, 
venting i sykehuskø, konflikter på 
arbeidsplassen. 

Som vi både har lest og hørt om 
ønsker Regjeringen å iverksette 
kraftige tiltak for å få ned fraværet 
I første omgang vil den samarbeide 
med partene i arbeidslivet Fører 
ikke dette frem, kan karentsdager 
eller redusert sykelønn fort bli et 
aktuelt virkemiddel. 

"Svensker friskere av lavere 
sykelønn". I Sverige er man i ferd 
med å sette likhetstegn mellom 
redusert sykelønn og færre 
sykemeldinger. En ny ordning ble 
innført Lmars i år, og går ut på å gi 
arbeidstakerne 75% av lønnen de tre 
første dagene de er borte. Resten av 
tiden får de 90 %. 

Dette er en situasjon vi nordmenn 
ikke ønsker å komme opp i. Vi vet 
at NS Norge ikke har råd til det 
høye sykefraværet. 10 % reduksjon 
er målsetting. Det er derfor så viktig 
for oss i NVE å beholde den lave 
fraværsprosenten. 

Vi ønsker full lønn ved sykdom. - 
Vi er ikke og blir ikke som 
svenskene "friskere av lavere 
sykelønn" 
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Velferdsturen 1991 

'' Hi sida fjellene'' 
Dette er historen om en faglig og svært menneskelig reise i områder 
der NVE med sunn kultur har satt spor etter seg. 

Av Inger-Lise Langfeldt 

Den første dagen, torsdag 
5.sept. 

Vi nærmet oss raskt Hamar og de 
første søylene som viste at vi var 
inne i OL-området Litt senere lå 
Prøysenstua der - 
med "steinrøysa neri bakken." 

På Biri møtte Jørgen Rusten opp 
fra Forbygningsavdelingen og viste 
oss hva flomskader har f Ørt til, og 
flomsikringen som drives. 

Opp Gudbrandsdalen - 
Vågåvatnet var like grønt Et lite 
"sidesprang"innom Steinsenteret på 
Lom ble et gnistrende fargerikt 
kvarter. Hva vi får med oss! 

Vi hadde forlatt M29 i 
sensommersol, vi kom til Grotli og i 
hus gjennom vannrette snøbyger. 
Men det sosiale felleskapet ble 
varmt og positivt med tema NVE. 
"Det hjertet er opptatt av løper 
munnen over med." 

Den andre dagen, 
fredag 6.sept. 

Vi forlot nysnøen i fjellet, og i 
fagre Stryn brøt solen gjennom. Her 
møtte vår mann i Region Vest opp, 
og sendte et langt blikk og fornøyd 
smil nedover i bussen. Helge Leif 
Nordvik er også en kjent N1L, er. 

Veien langs elva hadde vært svært 
dårlig, men var nå bedret -  både 
Jolle og fisk trivdes. Te VI e t  
ildce! Veivesenet hadde visst hjulpet 
til. 

• Gjennom kraftområder i 
Bremanger kommune fortalte Helge 
Leif at i Svelgen har Elkem 
smelteverk nå fått renseanlegg så 
også skogen har tatt seg opp. 

Og kraftverket - det ligger langt inne 
i fjellet. 
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Mot Florø så vi rike forekomster av 
sopp og kristtorn. 
Elisabeth ville ut, men vår stødige, 
blide sjåfør Jan neglisjerte henne. 
Også når hun i Florøs trange smug 
 ut til bakerbutikken. Selv om 
hun alltid pleide å smake på bake- 
varene rundt i landet. 

Ytterst på Botnaneset lå SAGA 
og STA TOILs område på 300  
med bygninger så ferske at malm- 
gen innvendig ikke var tørr. 
Agnar Strømnes ønsket 
velkommen, og foruten en god 
lunsj, fikk vi en fm orienterig om 
SNORRE plattformen som gjøres 
ferdig på Stord og TORDIS-fe!tet 
som ligger i et område på kontmen- 
talsokkelen hvor det er gjort mange 
interessante funn. Med en krystall 
NVE-vase ønsket vi hell og lykke til 
videre. Tilbake i bussen tok Roger 
Vartdal oss med på en omvisning 
i området -nesten bare rør, 
for millioner! 

På turen tilbake mot Førde 
befarte vi Ulstein Marina hos 
Brødrene Aa. Tor Øivind Aa viste 
film, og svarte på mange spørsmål 
- fra Elisabeth. 

Tunge i hodet 
-(det skyldtes nok mye PVC-plasten 
som Katamaranbåtenes kjerne er 
bygget opp av) lente vi oss tilbake 

i bussen med blikket på lakseelven 
og NVEs stillferdige terskler. 
V ed målestasjonen, en laftet 
minihytte, fikk alle gå ut Kvelden 
på Sunnfjord hotel ble hyggelig 
sammen med representanter fra 
Region Vest. 

Den tredje dagen, 
lørdag 7 .sept. 

R e g n  over Førde, men etter 
5 minutters gange sto vi utenfor 
DNBs bygning. Først innenfor 
kunne vi lese ; 
NVE Forbygningsavdelingens 
Vestlandskontor: 

Natur og landskap 
Vassdragstilsynet 

Det var trangt for de 12 som 
jobbet her (også) og Gunnstein 
Brakestad la ikke skjul på at leien 
var høy. Kanskje kunne de bygge 
på anleggsstasjonen oppe i åsen? Dit 
skulle vi senere. 

Nå rullet bussen langs 
Jølstrevatnet mot Fjærland og 
Bremuseet, Det var da vår mann 
opplyste; "Der ligger Astruptunet, 
ikke på denna sida vatnet, 
men på hi sida!" 

(Forts.side 4) 
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Gjennom Schei, den 6 km lange 

tunnelen og ved foten av Bøyabreen 
(Suphellebreen) lå museet. 
Utvendig for mange en skuffelse - 
inne en stor opplevelse. Særlig lvo 
Caprino' s film på Super wide 
screen "Frå Sognefjorden til 
Jostedalsbreen." 
Aldri i verden har jeg opplevet noe 
så slående vakkert som denne 
visjonen i bilder og toner! Musikken 
var laget og lydsatt av Ketil 
B jerkestrand, 

Astruptunet 
Hensatt til fortiden ruslet vi 
omkring i trange stuer preget av 
skapende krefter. 
Nikolai Astrup var prestesønn, den 
eldste av 14, og faren kom aldri 
over at han ikke ville bli prest. 
Foran portrettene av foreldrene så vi 
det tydelig. Over faren var strøkene 
diffuse - bare prestekragen og 
øynene var skarpe. I morens trekk 
hadde han lagt fine nyanser av lys 
og vanne. I loftsatelieet hang 
kunstnerens hatt over toppen av 
staffeliet, og hans fru Engel's 

linoleums sjablonger Ht på bordet 
ved vinduet mot J ølstrevatnet Hun 
begynte med stofftrykk (36 år gam- 
mel), da Nikolai døde 48 år 
gammel, og etterlot deres 8 barn. På 
vei ut , dvelte blikket ved den solide 
kommoden med uttrekk-skuffen til å 
putte trette barn i. 

Historien slutter 
oppe i åsen på VRVs anleggs- 
stasjon. Og her markedsførte NVE 
seg -med rød skrift på naturstein 
over inngangspartiet- og brusende 
minifoss. 
Var det rart vi følte oss hjemme? 

Reiselederne; 
Tove og Else-Marie kunne 
Den fjerde dagen 
søndag 8.september 
konstatere at turen hadde gått etter 
planen tilbake til M29. Som gode 
ledere hadde de sørget for nøye 
forarbeid, informasjon hele veien 
og et våkent øye for den enkelte. 

Bjørkum, Eva 
Rom601 

Carlsen, Arne 
Rom.379 

Haga, Baskon. 
Rom642 

Jonøsøen, John-Ånon 
Rom689 

Korvald, Anders 
Rom300 

Olsen,Arne 
Rom2m 

Solheim, lngebor, 
Rom 

TAKK NVE!  som sendte medarbeiderne ut til dette ipspirereu4e området! 

Wenja Paaske 

Nytt fra direktørenes bord 
På direktørmøtene i august og september har omfattende, viktige og vanskelige 
saker satt sitt preg på arbeidet. 

Hvem og hvor? 
Hovedflyttingen ble 
vedtatt etter forslaget fra 
arbeids-gruppen, og det 
kan du Iese mer om i 
Benedicte Holters 
artikkel. 

Det lille ekstra 
Reservepotten på budsjettet for iår 
ble fordelt på møtet 23. september. 
Ame Brekke la frem et forslag som 
gjorde at de fleste fikk nesten det de 
hadde bedt om. I tillegg ble det også 
avsatt nok midler til å produsere 

NVE-kalenderen for 1992. 
Omleggingen av regnskapssystemet 
ES4 og innkjøp av PCer var den 
største posten med kr. 450.000.-. 

Strategi for IT 
Svanhild Mosebakken og 
datakonsulentfirmaet A venir har i 
løpet av flere møter lagt frem greie 
strategier for NVEs opplegg på fel- 
tet informasjonsteknologi. V ed å 
innføre systemene UNIX og NFS 
vil NVE få et forenklet driftsmiljø, 
og vi skal også intensivere innfø- 
ringen av PCer. Tiltakene vil føre til 
økt økonomisk belastning på kort 
sikt, men gi klare innsparinger på 
lang sikt. 

Forts. side 5) 

TILLEGG: 
Bakken, Turid 

Region vest, Tlf: 057 21 244 

Helgestad, Anne Kronen 
Rom 306 Tlf: 9254 

Røtnes Kramer, Marianne 
Rom 662 Tlf: 9053 

Traa, Eirik 
Region Sør, Tlf: 033 18 031 

Geografisk Informasjons 
System (GIS) 

Rom 649 Tlf: 9245 

Navneforandring:  
(Mona Skustad )· AF 

Mona Thoresen 
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Strategisk tenkning 
En sak har dominert direktørmøtene 
i høst: NVEs strategiske plan. 
Flere utkast har vært fremlagt og 
drøftet inngående. I tilslutning til 
møtet 23.september ble det 
foreløpige arbeidsdokumentet også 
drøftet med topp-embetsmenn fra 
Oed (Olje- og energidepartementet) 

• Arbeidet med denne høyprioriterte 
saken går videre for fullt. 

• Ellers tar vi med at: 
NVE snart vil sette igang med en 
ordning for innsamling av 
returpapir fra kontorene våre. 
"Kvantifisering av miljøulemper 
ved ulike energit-eknologier" er 
navnet på et nytt ini-tiativ som det 
nå er gitt klarsignal for. Prosjektet 
har som mål å kunne ta 
miljøulempene med i kostnads- 
vurderingene for energi. 
Sykefraværet i NVE er 
bemerkelsesverdig lavt! 

NYTIFRAAMU 

LESEHESTEN 

Viktig melding til alle artikkelforfattere/tekstbehandlere 
av tekster til etatavisen. 

Manus til LESEHESTEN beø levert på 8,5" diskett. 
Skriv inn manus i WordPerfect og legg med en utskrift. 
Bruk løs høyremarg og INGEN form for orddeling 
ved linjeskift. 
(La WP styre linjeskiftingen UTEN orddeling). 
Arkiver til slutt manus som DOSTEKST (ASCil) på 
disketten (IKKE som WP-dokument). 
Spør datagruppen eller red.akt.øren (tlf/fax 02-14 æ 81) hvis 
du e r i  tvil. 

Arbeidsmiljøutvalget - hva er det? 
Hvilke arbeidsoppgaver skal utvalget stelle med? 
Dette er vel spørsmål mange av oss en eller annen gang har stilt oss. 

Arbeidsmiljøutvalget ønsker fremover å for- 
telle om vårt arbeid gjennom "Intern-INFO". 

For å få helheten begynner vi denne gang å 
skrive litt om hva loven sier og krever. 

Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø 

(ARBEIDSMILJØLOVEN) 

Lovens målsetting er å: 

sikre et arbeidsmiljø som gir arbeidstakerne 
full trygghet mot fysiske og psykiske 
skadevirkninger og med verneteknisk, yrkes- 
hygienisk og velferdsmessig standard som til 
enhver tid er i samsvar med den teknologiske 
og sosiale utvikling i samfunnet 

sikre trygge tilsettingsforhold og en menings- 
fylt arbeidssituasjon for den enkelte 
arbeidstaker 
og veiledning fra offentlig myndighet 

gi grunnlag for at virksomhetene selv kan løse 
sine arbeidsmiljøproblemer i samarbeid med 
arbeidslivets organisasjoner og med kontroll 

Ut i fra denne loven får både arbeidsgiver og 
arbeidstaker plikter. 

Loven sier at i virksomheter hvor det jevnlig 
sysselsettes minst 50 arbeidstakere skal det være 
arbeidsmiljøutvalg, der arbeidsgiveren, arbeidstakerne 
og verne og helsepersonalet er representert. 
Arbeidsgiver og arbeidstakerne skal ha like mange 
representanter. Lederen for utvalget velges vekselvis av 
arbeidsgivernes og arbeidstakernes representanter. 
Representantene for verne- og helsepersonalet har ikke 
stemmerett 
i utvalget. (Forts. side 6) 

I forbindelse med at Haldis Zeiner er sluttet i 
Statkraft vil følgende stå for utleie av hyttene 
og feriehjemmene: 

'Xjell 'Ihorsen rom: 206J 9,(2,9 tlf 9293 

Oatfmutuf Soffteim rom: 63 7J Af29 tlf: 9268 
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NVEs Arbeidsmiljøutvalg består i perioden 
1991-92 av følgende personer: 

Astrid Brynildsen, leder (arbeidstaker) 
Erling Diesen, (arbeidsgiver) 
Ame Brekke, (arbeidsgiver) 
Trond Ljøgodt, (arbeidsgiver) 
Tordis Granberg, nestleder (arbeidstaker) 
Thore Jarlset, hovedverneombud, (arb.taker) 
Liv Sanne Dalseg (bedriftshelsekontoret) 
Eva Bjørkum, (sekretær) 

Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver skal bl.a virke for 
gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i 
virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av 
verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i 
spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og 
velferd. 

Arbeidsmiljøutvalget skal bl.a. behandle: 

spørsmål som angår bedriftshelse- 
tjenesten og den interne verne-tjenesten 
spørsmål om opplæring, instruksjon og 
opplysningsvirksomhet i virksomheten 
som har betydning for arbeidsmiljøet 

planer som kan få betydning for 
arbeidsmiljøet, så som planer om 
byggearbeider, innkjøp av maskiner, 
rasjonalisering, arbeidsprosesser, 
arbeidstidordninger og forebyggende 
vernetiltak.Ut i fra dette pålegger loven 
både arbeidsgiver og arbeidstaker visse 
plikter. 

Arbeidsgiver plikter bl.a. å sørge for at virksom- 
heten er innrettet og vedlikeholdt og at arbeidet blir 
plan-lagt, organiser og utført i samsvar med bestem- 
melsene gitt i og i medhold av arbeidsmiljøloven. 

Arbeidstaker plikter bl.a. å medvirke ved 
gjennomføringen av de tiltak som blir satt i verk for å 
skape et sundt og trygt arbeidsmiljø, og delta i det 
organiserte verne- og arbeidsmiljøarbeid i virksom- 
heten.Som dere ser kreves det mye av begge parter. 
Hva innebærer et godt arbeidsmiljø? Trivsel og 
samspill innenfor og mellom det fysiske arbeidsmiljø 
og måten arbeidet er organisert og tilrettelagt på, er vel 
noe av svaret. Men ikke bare. Vi vet også at arbeids- 
situasjonen påvirkes bl.a av markeds- og konkurranse- 
forhold, lover- og avtaler, bedriftens styring, ledelse 
og målsetting. 

I senere "Intern-INFO" vil vi komme inn på konkrete oppgaver som AMU arbeider med. 
Skulle du ønske A vite mer om Arbeidsmiljøloven eller har andre spørsmål, ta gjerne kontakt 
med et av utvalgets medlemmer. 

trening 
i trimrommet 
hver mandag 
kl. 13U 
for kvinner 

torsdager 
samme tid for 

menn 

Lotus 123 og 
Freelance Graphics 

fleriruker er anskaffet, 35lisenser 
avhver, 
Disseprcgrampakkenevil Hi 
ins1allertpå Unix-serwr (CD4.'ml 
Ailei NVE vil etterhvert Hi tilkdiet 
dennesenerm, 
avdelingmeE<g M gjmstår. 

Iøtaseksjcnen/ADvil l«mme 
tilækemedmerinfurmasjcn 
angående<g)Start<g lrukavdisse 
JJI'®°8ID pakkene når alter ferdig 
tilrettelagt. 
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Kraftverkmuseet 
- en ubetinget suksess: 

Den 15. juni i år erklærte Erling Diesen museet for åpnet og startet modell- 
kraftverket i nærvær av et 80 tall spesielt inviterte gjester. 

Siden åpningen har ca. 10.000 personer besøkt museet, 
deriblant en god del utlendinger. For en liten bygd med 
ca. 167 fastboende, har det vært en travel sommer- 
sesong med et så stort antall besøkende. Imidlertid er 
det ikke tvil om at museet er en suksess og at 

Tafjord er en god plass for et kraftverkmuseum. I 
tillegg til museet er det også åpnet en utstilling med 
kunstneren Marianne Heskes arbeider. Hun er datter av 
tidligere direktør ved Tafjord Kraftverk, F. Nordstrøm 
Heske og har derfor en spesiell tilknytning til miljøet 

Nye Medarbeidere: 

Bakken ,  Tur id  VR V 

Helgestad,  Anne Kronen V N 

Røtnes Kramer ,  Mar ianne  AO 

T r a a e ,  Eir ik  V R S  

Ny Sti l l ine:  

Torblaa ,  Eivind TT 

09.09.91 

01.10.91 

19.09.91 

01.09.91 

01.09.91 

A v d . i n g .  

A v d . i n g .  

Siv.ing. (eng.)  

O v e r i n g .  

Eng. for 9 mnd.  
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TYVERIER - SIKKERHET I M29 

Etter vi fikk installert nytt sikkerhetsanlegg på inngangene i M29, 
har tilfellene av tyverier i huset gått ned. Men glipp $!:jer fre .ndeles, 
senest 16.09.91. Det er dessverre ingen systemer som er sikrere enn 
hva vi selv gjør dem til. Hvis vi alle tar ansvar og følger noen enkle 
regler, kan det være en god hjelp: 

VIKTIG ! VIKTIG ! 

Hver gang vi passerer en ytterdør, bør vi / 
forsikre oss om at den er låst før vi haster  
videre. /: 

·, ",f 

Vi bør være sikre på at de personene som ; 
går inn når vi passerer, er ansatt på huset. 
Hvis ikke, skal de henvises til ::3, 
resepsjonen. - 

'l 
Lommebøker, vesker og verdisaker bør f:-, 
være nedlåst når vi forlater kontoret. _,,,,, z 
Treffer vi på ukjente i korridorene uten ,;::;,. 
besøkskort, skal disse henvises til 
resepsjonen eller følges til den han/hun 
oppgir å besøke. 

SJEKK SUMMETONEN 

BIBLIOTEKSNYTT 
BIBLIOTEKET er nå tilknyttet AET 
(Aftenpostens Elektroniske Inform.tjeneste) 

Dette betyr fulltekstsøking i baser med: 

* Aftenpostens tekstarkiv (indeksen) 
* Dagens næringsliv 
* Kapital 

Nytt er også tilknytning til BIBSYS 

fellesbase for universitetsbibliotek og 
vitenskapelige høyskoler i Norge med 
bøker.rapporter,konferansepublikasjoner, 
serier og tidsskrifter. 

Vi er fra før tilknyttet 
DIALOG amerikansk databaseven for bl.a. 

Energyline 
Water Resources Abstract 
Enviroline 
Electric Power Database 
Energy Science and Technology 

DOP - Databaser for offentlige publikasjoner 

LOVDATA - Loverogforskrifter 
Forarbeider 
Juridisk litteratur 

NORIM'92 
UDs informasjon vedrørende EFTA/EF- 
prosessen og tilpasningen til EFs indre 
marked (redusert utgave) 

Vi minnerom- 

at TEGNEKONTORET skal konsulteres når det gjelder design oJ. på publikasjoner og 
andre  utgiveløer.1ilr man benytt .er  øeg av eksterne krefter i 

i 
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·•·•········••stt-,•······fflerl••··••·ike •minst .. . . . . . .  , , . . . . .  

nevner.vi/·. 

l;,llili1lln1tiHtr ·1·•.· 1 9 1  .• < 
\'.? / \} ::::: . __ :::: ... ?)\/\· :_ :-: ' :_ ; 

<··••40Ar.·.•·••· {····•·•·· 
Fosshei.m{Oddvar •• •• 

• • · Kummeneje, Einar • 

> 35år  
Døsvik; John VK 20.06:91 

.. Hansen;Olga . VR 09.04.91 
Heverstad, Torgeir · H 01.09.91 5 år 

•... • ... • .... ' .. • .. ·•··.·•.:•:•.•··•.•.•·•.• .. • .. •.•.·.•.•·.·ss.· .. •.00'..·.n·1g.kv· ••..•. g .• o.c .•.• ll •.•. •.·.·.d.•.••.··.· ..  .... fil .••.•. ·.'·:··=·.·.r .. .• .. ·e·.l.tn··•···M(·ra1.·•gnI'l.1l.·o[.· .... •.··.•.··.•·· ! fil:g!J!t i 1 i  1·111iJi111r; 
n . 1 1 1   :VR 06.1091 Fjeldberg;Awi / ? i01JJ09l ? 

.·.·••··•••••ris••••••:·•·•·•••·•••·••••••••••••••••· .. ···••·· :••••••·•••••••·•·· . ·•··f1:t;in···•·•··•••··•·•· •··•··.••·•·•·•···•·••·•gtI:i·I••••••··•••·••.···· 
Eriksen;EirlkSri:iidt. W 08.08.91 • Høifødt, Harald .•• HM 20>109 l 
Guttonriseri/Irerie JID 01.10.91 Jenssen, Anne-Beathe VR Ol.03.9L 
Haugen,Liv Rugsveen NR .21.02.91 ••· •·KJoJ.hØ.anllmoesen,n··•·Arnh,·. B·,,.·amnde•.·•.·•····· ... ••••· .. • • ·.·HBVI{ .. •.·• .. •.<.·.o.1 .. 

4.1. 
·••··.•.•.09 .. 

1·••··o• 
._99 .. 

11 
..•. 

Jemdahl/Vivi:Anne . AØ O 1.09 .9 l J : 

Krc>.gstad;Irene VR 21.06.91 Koppang.Arill • ..... · /TB OLOL91 
Laumann.Tron •· . ·.·· HB .04.08.91 

f bh ; t<  ·· •· · AØ •· 01.06.91 i r ; ; ! v a n h i l d  .: •if :i}. 
FlllldingslaiidOlav HH Ol.08.91 Sand,AnneMarie AØ OLOL9l 
Hån ••• •.· ••• Ed • d VR 01 0 7 9 1  SolheimIngeborg >VV /18:08.91 .··.·. 

l!!:;fii'1ia&rnfil f e · · .  ·•·•·•>gl:!if' 
4 5 å r <  .. F . • ••. i : r d  . g i : i : i  

!' E i ,  ".<i ::gm Østhagen, Haavard.. VN. 01.05.91 

Jenserii'I:C:iotld > > .. iER\14.06.91 
< SælthurffNilsR6år /. HD 01.01.91 

VI( 15.01.91 
VR 05.07.91 

10 år < 
Granberg, Tordis 
Heden, Hege . 
Meyer,SteinL. 
Sagengen, Åge 
Østrem, Gunnar 

·AØ· •.•.· .. 01·••.··.•·•09<··.•·91 • 
·:·:-:::::· . 

E > >os:to.9 
EK OL05.9 
AF 23.10391 
H OLJ0.91. 
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NVE 
NORGES VASSDRAGS- 

OG ENERGIVERK 

{jod Jul og {jodt !J{gttår 
Intern-INFO  

11/12-1991 

'Virk§omfutspCankæing 
er ftelt nøavenaig 

men f ;foe.s k_un t;m tal£ 
6Br resultatet efenå,g 

:FornuftitJ intuisjon 
m4 bruK.fS 

av l(pi.nnerS!JJ. menn 
sammen met£ 

k_unnsKfl.p og fanlom 
f;rt,r tfet £engst frem 

ILL 

'Benedicte 

Hovedflyttingen M29 
For en tre ukers tid siden 
fikk NVE beskjed om at 
Statkraft vurderte å flytte 
ut av M29 innen noen 
måneder og ikke om 2 år 
som tidligere meldt. 
NVE mente at det 
fornuftige var da å vente 
på endelig beskjed fra 
Statkraft i stedet for å 
tvinge gjennom 
en stortlytting kort tid 
før S skulle flytte. 

Dementi til: 

Intern-INFO 
Nr. 3 

Vi beklager Disse to programsystemene er også 
klare til bruk under Windows- 
grensesnittet. I NVE vil disse være 
klare til bruk medio desember d.å. 

WordPerfect for Windows er nå 
endelig frigjort (amerikansk 
versjon). Norsk versjon blir fri- 
gjort i løpet av 2-3 uker. 
Dette betyr ikke at vi er klare til å ta 
den i bruk så fort Vi vil komme 
tilbake med mer informasjon 
angående windows-versjonen 
innen årets utgang. ------------------------- 

' • 
I artikkelen 
om Hovedflytting 
hadde Intern-Info 
fått det til at T 
hadde behov for hjelp. 

Det skal vi overhodet ikke 
uttale oss om, men behov 
for HVELV .... det har de! 

Den 20. november vedtok styret i 
Statkraft å gå inn for en leieavtale 
med Veritas på Høvik, men med 
et lite forbehold om kostnadsnivå. 
Veritas er innflytningsklart ultimo 
mai sier siste melding fra S. 

For NVE betyr det at vi må vente 
et halvt år lenger enn ønskelig, 
men til gjengjeld vil vi få bedre tid 
og anledning til oppussing og 
klargjøring av kontorene for hver 
enkelt 

Når det gjelder plasseringsplanene 
innenfor NVE-etasjene, er 
detaljplanene fra AG9 sin side nå 
klare og sendt til avdelingene for 
kommentarer før de går til 
direktørmøtet for endelig 
godkjenning i desember. 

Svanft.i{tf 
LOTUS 123, 
FREELANCE GRAPIIlCS 
OG WORDPERFECT 

LOTUS 123 og Freelance Graphics 
er installert på vår Unix-server og 
er nå klar til bruk. Dersom du 
trenger hjelp til å komme i gang ta 
kontakt med Thor-Henrik Kvandal 
tlf: 9051 

Vær så snill ! 
å la sekretærene på forværelsene ta seg av kopieringen av 
"over-heads". 
De har oversikt over hvilke foller som egner seg for maskinene. 
VI har hatt reparasjoner på kopieringsmaskinene pga fell bruk 
av maskinene for 22,000 kroner denne mnd! 

Mange takk 



'Erfing 'Diesen 

Enkelte har muligens hørt rykter i korridorene her i M29 om at ledende personer 
innen vår forbygningsvirksomhet skal ha latt seg "smøre" av leverandørfirmaer,' 
med andre ord gjort seg skyldig i korrupsjon. 

Heldigvis har det lykkes ganske raskt å oppspore kilden til disse 
beskyldningene. 

Vedkommende.har i møte med Vassdragsavdelingens ledelse avgitt skriftlig 
erklæring om at det overhode ikke finnes grunnlag for ryktene. 

I en tid da økonomiske misligheter har blitt avdekket mange steder, kan vi i NVE 
glede oss over at vi ikke har noe av dette i etaten. 

Desto sørgeligere er det at hederlige medarbeidere har blitt offer for slike 
grunnløse beskyldninger. 

La vår etat for framtiden bli span for slik grunnløs mistenkeliggjøring, og la oss 
bli span for den vonde personlige belastning slike usannheter er for de av våre 
kolleger som blir rammet. 

Bønn fra 
Administrasjonsavdelingen 
Et av As mål er å gi god service til våre brukere i etaten. 
Vi vil alltid etterstreve å yte best mulig service til enhver 
tid; MEN ..... fra tid til annen opplever vi situasjoner hvor 
serviceytelsen tas som en selvfølge uten tanke på 
serviceyterens situasjon. 

Noen eksempler for i belyse dette: 
- En tilsatt skal på tjenestereise til London 

med avreise M29 kl 12.00. 
Kl 11.15 kommer han til reisekontoret AØ for 
å få reisevaluta 
(reisevaluta må reisekontoret hente i banken 
på Majorstua). 

En tilsatt (ekstrahjelp) møter fredag kl 13.25 
på lønningskontoret AØ for å få penger før helgen 
(kassen stenger kl 13.30) 

- Stillingsannonser leveres AØ mandag formiddag. 
Statens infonnasjonstjeneste må ha teksten 
SENEST mandai kl 12 uken før kunngjøring. 

I disse tilfellene forventes det at vi slipper hva vi har 
i hendene og yter forventet service. Det gjør vi også, men 
vi synes vel at servicebegrepet tøyes noe langt. 

Disse eksemplene er situasjoner som A ofte opplever 
hvor vedkommende kunne ha kommet til oss på et langt 
tidligere tidspunkt Her er vi ved problemets kjerne: 
TIDSFAKTOREN, 

Moralen mi være: 
A ønsker å yte den service som forventes av oss, 
men gi oss tid til å gjøre vårt beste. 
Kom ikke i siste øyeblikk, men gi oss rimelig tid 

til å utføre oppgavene. 

Region Sør er nå flyttet til Tønsberg, 
Dette vil bli offisielt kunngjort 1.01.1992. 

NVE Region Sør, 
Farmannsvei 50 A 
Boks 2124 
3103 Tønsberg 

Telefon: 033 - 18 031 
Telefax: 033 - 18 036 

Her vil følgende ansatte 
være l treffe: 

Haga. Haakon regionsjef 
Delbekk, Bjørg 
Madsen.Bjørn 
Svendheim, Knut 
Traae, Eirik 

Kjell Molkersrød vil være å treffe på kontoret i Tønsberg 
tre dager i uken, mandag, onsdag og fredag. 
Tirsdag og torsdag vil han treffes som vanlig i M29. 



VEL BLÅST! 

1991 må ha vært et av de aller travleste år i NVEs 70-årige historie. Så travelt har det 
vært at vi gtemte hele jubileet! 

Vår nye organisasjon trådte formelt i kraft 1. januar etter en 3 måneders intern 
innkjøring. Arbeidet med å tilpasse bemanningen i samsvar med Stortingets vedtak fra 
juni 1 990 har fortsatt. Vi ble pålagt å redusere med 40 stillingshjemler i 1 990 og 30 i 
1991 . Vi har klart begge deler. Smertefritt har det ikke vært. Når det likevel har latt seg 
gjennomføre uten altfor store vansker, skyldes det et nært og tillitsfullt samarbeid mellom 
ledelse og tillitsvalgte. Det skyldes også en prisverdig, lojal holdning fra mange av våre 
eldre kolleger, som har gått med på å pensjonere seg noen år tidligere enn hva de kanskje 
egentlig hadde planlagt. 

Denne nedbemanningen er gjennomført samtidig med at arbeidsoppgavene bare har økt. 

Ny energilov fra 1. januar 1991 har gitt nye, krevende oppgaver til våre enøk- og· 
markedsfolk. Men også beredskaps- og systemfolkene, og de som steller med elektriske 
og områdekonsesjoner har fått mer omfattende oppgaver i medhold av energiloven. 

Til tross for at antall søknader om bygging av nye vannkraftverk har nådd et lavmål, 
melder det seg en hel rekke nye typer av oppgaver for folkene som steller med vann og 
hva dermed står i forbindelse. Nye konsesjoner der de gamle har gått ut, fornyelse av 
vilkår i eldre konsesjoner, kjøp og salg av kraftverk, organisasjonsmessige endringer hos 
konsesjonæren, opprusting og utvidelse av gamle kraftverk, hjemfall, verneplan IV, 
rullering av Samla plan, omfordeling av konsesjonsavgifter og nye prisregler for 
konsesjonskraft er noen stikkord. 

Overgang til internkontroll med dammer vil på sikt kunne redusere vårt direkte 
inspeksjonsarbeid, men i en innføringsfase har jobben økt. 

På den administrative siden har vi begynt å høste effektiviseringsgevinster av 
investeringer i nytt telefonsystem og datautstyr. Gjennomføring av vår nye IT-strategi 
skal ytterligere forbedre økonomien og effektiviteten. Arbeidet med personal- og 
organisasjonsutvikling skal fortsette. Det er permanente oppgaver. 

Som påpekt flere ganger de siste par årene: Vi må gjøre mer med mindre ressurser. 

Dette er en grunn til at vi i 1991 satte igang arbeidet med en strategiplan. Vi må sette 
inn våre knappe ressurser der de trengs mest. Vi må samtidig lete med lys og lykte etter 
områder som kan nedprioriteres eller kuttes ut. Det siste er ikke enkelt. 
En annen vesentlig grunn for å drive strategiplanlegging, er at vi må forsøke å se inn i 
glasskula, i alle fall for en 2-5 år framover. Vi bør være de første til å se eventuelle nye 
tendenser, oppgaver, muligheter og utfordringer innen våre ansvarsområder - vann- og 
energiforvaltning. 

Takk til alle NVE-ere, både i M29 og rundt om i landet, for innsatsen i 1991. 
Vel møtt til ny dyst i 1992. 

Erling Diesen 



EKSPEDISJONSTID PÅ 
REISEKONTORET 

PA grunn av 
arbeidsmengden og 

omlegginger I noen av AØs 
arbeidsrutiner, er vi nødt tll 
t Innføre ekspedisjonstid 
pt reisekontoret. Denne 

fastsettes til 

kl. 0900 - 1400 

1 Henvendelser utenom 
denne tiden bAde pr. 

telefon og ved besøk, 
mottas kun hvis det dreier 

seg om akutt oppstAtt 
behov. 

VI minner dessuten om at 
det Ikke er anledning til 

selv t foreta 
blllettbestllllnger m.v. All 

slik tjeneste skal gt 
gjennom vArt reisekontor. 

J 

KONTORREKVISITA 
 1991 har det vært nedlagt stor 
!nnsts  for å å bedre rutiner på 
innkjøp, lagnng og standardisering 
v n:kvisita. Det er inngått 
l J ø p s a a l e r  som ikke bare gir 
billigere kJØP og bedre oversikt 
over lager, men også letter 
fakturaarbeidet ved samlefakturaer 
en gang i måneden. 

Rekvisitalageret er ryddet og 
systematisert slik at det er lettere å 
ha oversikt over hva som trengs og 
hva som kan fjernes. Den fysiske 
lagerplassen er redusert til bortimot 
det halve. Det foretas løpende 
vurdering av rekvisita som kan 
standardiseres. Lokallagere i 
fagavdelingene er ment som en 
service slik at rekvisita skal være 
lettere tilgjengelig. Rekvisita som 
ønskes utover det som er standard 
b e s l e s  for avdelingenes egen ' 
regmng. 

Innsatsen på rekvisitasiden har ført 
til et mindreforbruk i 1991 på ca. 
kr. 100.000,- det tilsvarer grovt en 
nedgang på 25%. 

NYTIFRAAMU 

I Arbeidsmiljøutvalgets møte 25. 
oktober ble det vedtatt å avholde et 
førstehjelpskurs. Kurset som skal 
arrangeres renes mot 
verneombudene, koordinatorene og 
fagseksjonene. 

Hvorfor mot M29 personalet? 

Jo, fordi utekontorene selv sørger 
for å arrangere sine 
førstehjelpskurs. Her ligger 
ansvaret for at kurs arrangeres 
2-3 ganger pr år på regionsjefen. 

Bre- og snøkontoret avholder sine 
egne kurs - brekurset. Her har også 
Overflatekontoret/Hydrologisk 
avdeling vært med. 

Den 15., 16. og 17. januar 1992 
holder vi et 12 timers kurs - 3 dager 
fra kl. 09.00 - 13.30 i 7. etasje og 
kursleder vil være Inge Sjellaug fra 
Norsk Folkehjelp. 

Noen av emnene vil være: 

- bevisstløshet 
- hjertemassasje 
- bandasjering 
- akutte sykdomstilfeller 
- fremmedlegeme i halsen 
- mental førstehjelp m.m. 

Vi håper du er interessert. Det å 
kunne gi førstehjelp i en 
nødsituasjon, det å kunne hjelpe et 
medmenneske i en krisesituasjon - 
det er noe vi alle ønsker å kunne 
gjøre. Ta denne spennende 
u t f o n g e n .  Det er både gøy og 
nyttig. 

Ta telefonen og ring opp Eva 
Bjørkum, tlf. 9044. Hun vil være 
deg behjelpelig med å svare på 
spørsmål. Spørsmål om påmelding 
vil komme i en egen utsendelse. 

'E'Bj 

FROGNERBEKKEN 
BARNEHAGE 
NVE har inngått avtale med 
Frognerbekken barnehage om 
retten til 3 plasser 01.10.91. 
Avtalen er inngått for å kunne ha 
et tilbud til dagens og/eller frem- 
tidige ansatte. Foreldre som får 
disponere NVE-plasser, inngår 
på lik linje med andre foreldre i 
barnehagen mht foreldrebetaling 
rettigheter og plikter. For ' 
inneværende barnehageår 
(frem til 01.08.92) er alle tre 
NVE-plassene besatt. 

Ansatte i NVE som søker ordinær 
barnehageplass i Frognerbekken 
skal ikke diskrimineres ved opp- 
tak med begrunnelse i at NVE 
disponerer 3 plasser. 

KORT 
TIL DIVERSE BRUK 

I ETATEN 

1\;i nøytrale kort med VE_s logo [ 
,,s;i og etatsnavn på innsiden. :::=::: 

!:ii Forsiden. er samme t i v  ]iii!;: 
:M som på siste årsberetning. I# 
fl] Rekvisitalageret har opplaget Jf 
m og konvolutter får du på H 
lill torværelsene. 111111: . 

111 Det er også trykke! en plakat @II 
m med samme motiv og den WI 
fa kan du få ved å henvende :=:t 
:1111 deg til Wenja Paaske. !!::I 

'tL.,.w:·:··:,··:·:·:,·:·:, ._ :t::··:·:'. ... :'.'.:,.... s:.:.',.:·=;;. _jf.: __ ,_::=? 
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Opplag:  380 · · •. 

NORSK TJENESTEMANNSLAG 
Landsforening 120 
NVE og Statkraf t  

NORSK TJENESTEMANNSLAG 
AVDELING 120-01 
NVE Hovedkontoret 

D n o l O I :  O n o -  

Nils Nilsen 
Oslogt. 14 
0101 OSLO 

STANDARD OPPSETT PÅ BREV 
- VALG A V SKRIFTTYPE 

Da standard maler med en 
skrifttype ble innført i NVE, var 
det ut fra ønske om et enhetlig 
utseende på alt som går ut 
eksternt Skrifttypen ble valgt på 
bakgrunn av hva de odde skriverne 
i huset kunne samles om. Tanken 
var å gjøre dette mer estetisk 
spennende når vi hadde kommet 
lenger i gjennomføringen av 
IT-strategien og fått skiftet ut en 
del skrivere. 

Imidlertid har A fått en del klager 
på det kjedelige valget Da det 
fremdeles er ønskelig med enhetlig 
utseende, er det vedtatt å forsere 
IT-strategien på dette punktet Det 
betyr at innen jan. -92 skal de 
nødvendige skriverne være skiftet 
ut og skrifttypen kan endres. 

Svanhild Mosebakken, AD 
Benedicte Holter, AF 

N1Ls avdeling 120-01 har ca 75 
yrkesaktive medlemmer og 25 
pensjonister. Styret, som Arne 
Andreassen er leder av, består av 
10 personer fra de forskjellige 
avdelingene i NVE. Vi har møter ca 
hver 3. uke hvor vi tar opp saker 
som angår og opptar våre 
medlemmer, som for det meste 
består av ansatte i støttef unksjonene 
i NVE. Det er veldig viktig for oss 
som siner i styret at medlemmene 
tar kontakt, enten muntlig eller 
skriftlig, når noe opptar dem. 

Så godt som hvert år arrangerer 
Landsforening 120, NVE og 
Statkraft, kurs for sine medlemmer 
ombord på Kiel-ferga. Dog ikke i 
1991. Neste kurs vil trolig bli holdt 
våren 1992, hvor vi håper på å 
avholde Basiskurset som er første 
trinn (av 5) Faglige grunnkurs som 
arrangeres av Forbundet. 

Avd. 120-01 prøver også å 
avholde medlemsmøter når det 
skjer ting medlemmene kan ha 
nytte av å vite. (Her gjelder det 
også at medlem-mene kommer 
med innspill til temaer.) I 1991 har 
det vært avholdt medlemsmøte om 
det nye lønnssystemet i staten, og 
vi har planer om en medlemsmøte 
til innen utgangen av året. N1L 

Infon er også en nyvinning av året 
som har som formål å informere 
medlemmene. 
(Igjen savner vi innspill). 

Til slutt må vi vel nevne enda noen 
fordeler ved å være medlem i 
Norsk Tjenestemannslag og da er 
jo samarbeidet med Samvirke en 
av de aller beste.Som medlem i 
N1L blir du automataisk innmeldt 
i den kollektive hjemforsikringen 
som pr. dags dato koster kr. 36,- 
pr. måned. Dene er adskillig 
billigere enn for ikkemedlemmer. 
I tillegg får man også gunstige 
avtaler både på Samvirkes 
Heikundeforsikring og 
Toppforsikring.Alle kurs som 
avholdes i Forbundets regi er gratis 
for medlemmene.Du får gratis 
juridisk hjelp når du har behov for 
det. Vi hjelper deg bl.a, med hvilke 
rettigheter du har vedr. arbeids- 
tvister o.1.Norsk Tjenestemanns- 
blad og Kartellnytt kommer rett 
hjem i posten til deg. Ca 20 blader 
i året.Så er du ikke allerede med- 
lem i N1L vil vi på det sterkeste 
oppfordre deg til å vurdere 
medlemskap. Vervekonvolutter 
med fl.ere opplysninger kan fåes 
ved henvendelse til Petter Strøm, 
tlf. 9273 eller 
Hilde Hagen,tlf. 9178. 

 (Statsansanes Landsforening) 
hadde ekstraordinært årsmøte 
den 9. oktober 1991. 

Det ble valgt ny leder og 2 nye styre- 
medlemmer som skal virke frem til 

' ordinært årsmøte. 

Leder: Reidun Hansen, AF 

Styremedlemmer: Ada Røtnes, T o g  
Unni Øiongen, AF 

Styremedlemmene: Rune Dahl, TB 
og Truls Sønsteby, TB fortsetter. 

VI SN AKKES ! ! 

Nye medarbeidere: 
Delbekk, Bjørg VRS 01.12.91 Konsulent 
Eikenes, Olianne FoU 07.10.91 Avd.ing. Eng. 
Riise, Solveig VN 16.10.91 Praktikant 
Rydehell, Marleen van Stam AD 01.11.91 Overing. Eng. 
Sørflaten, Trond HD 09.12.91 Avd.ing. Eng. 

Ny stilling: 
Galtung, Hanna M 01.08.91 Konsulent 



Inger-Lise Langfefat 

ENØK - FOR DEG SPESIELT 
VINTEREN står for døren - og vinduene. 

Noen gode råd-har jeg snappet opp i "huset". - 
I disse trange tider er det lurt å bruke strømmen og pengene 
mest mulig rasjonelt 
Visste du at 
vinduene står for mer enn en tredjedel av energitapet 
i en vanlig tre roms leilighet? 

Og at bare ved å lime pakninger 
rundt vinduene i et hus kan du 
spare 500 kroner i en sesong? Det 
hjelper ikke at glasset er to eller tre- 
dobbelt. For hver løpemeter glippe 
mellom vindu og karm går det for ti 
kroner i energi til oppvarming. 

Kanskje skulle vi også ta opp 
igjen den gamle skikken å la en del 
av huset stå kjøligere? Her er 
hundrelapper å spare. Pass i hvert 
fall på å ha termostater som justerer 
temperaturen. Kald luft mot 
nesetip-pen over vinterdyna er sunt 
og billig. Men, glem ikke de varme 
tøflene på den andre siden av 
døren. 

OLJEFYREN må rengjøres-hver 
høst så ikke olje og kroner løper 
om kapp. Oljedyse og veke må 
ettersees. 

PEISEN - er kun til kos. 
Den utnytter bare 10% av energien 
i veden, en vedovn med god trekk - 
65%. 

P G A :  

J U L E B O R D  
V i l :  

I A r k i v l  ,...., 

K j ø r e k o n t o r  
p o s t  

Stenge kl. 12, fredag 13/12 
Siste postutkjør. kl. 12.15 

SIKRINGENE må skrus godt til. 
Står de løse går de fortere når 
strømforbruket øker. 

I VARMTVANNSBEREDEREN 
kan vi senke temperaturen til 55- 
60 C, og spare 200 - 400 kroner 
pr. år. Står kranen og drypper, 
renner ytterligere 2.500 kroner ut! 

UTELYSET 
OG MOTORVARMERNE må 
brukes bevisst. En 60 watts 
lyspære som står på hele døgnet 
koster oss 230 kroner i året. Med 
en fotocelle blir kostnadene 115 
kroner. Motorvarmer er godt for 
både bilen og din trivsel, men uten 
tidsur er den enormt 
ressurssløsende. Uten tidsur krever 
den strøm for 250 kroner i 
sesongen, med - bare 25 kroner. 
Hvis vi nøyer oss med å la den stå 
på en time før vi skal Ul 

HA EN GOO OG V ARM VINTER ! 

A har fått sin egen 
koordinator 

Det har vist seg at A som de andre avd. 
har behov for en koordinator. 

Eva Bjørkum ble beordret i stillingen 
som koordinator for A. 1 okt. då. 
og sitter på rom 601 

Koordinatoren i A utfører de samme 
funksjoner som koordinatorene i de 
andre avd.I tilegg kommer arbeids- 
oppgaver som er felles for NVE, bl.a. 

- Sekretær i AMU 
- "Kurs i forberedelse til 

pensjonsalder 
ansvar for å adm. ordningen mv. 

- Velferdsarb., bl.a. tur, fester, 
formidle teater/konsertbilletter mm. 

- Kontaktperson/pensjonistforeningen 

Vi har fått Inn I reseJ>sjonen 
1) B rødælkrippe 

2) Et skirm>nllehus med halvbriller 

'Eiitfi Hauge 

OVERSIKTSLISTE 

Over hjelpemidler • 
bedriftshelsetjenesten 

Følgende materiell 
forefinnes for hjelp 
på vårt legekontor: 

2 stk. bårer 
1 stk. rullestol 
3 par krykker 
1 stk. måleapparat for sukkersyke 
2 stk. balansestoler 

BEDRIFTHELSET JENESTEN 

er stengt forn: 20.12.91 
tom 3.01.92 

(joaJu{ ! 

Gro Liv Anne Vivi 
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'Ba{gaara, 'Egil 

35 dr: 

'Iuerå, jfrne V R S  01.11.91 

30 dr: 

'Wou{, '](nut HM 01.11.91 

20 dr: 

(jjerae, Ja{(p6 V R S  29.11.91 
Sana6jør, 'l(ari.n E 01.11.91 

15 dr: 

jfaefer, jf {f TT 01.11.91 
'}{ygdra, jfnais Synnøve HD 01.11.91 

5 dr: 

Jofr.nsen, (jrete E 17.11.91 

'l(rog, g n i . U  H 01.11.91 
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' De som I fremtiden ikke ønsker å stå på jubilantlisten, må gi beskjed 
til lrlin Taugbøl, tlf: 9289 


