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NORGES V.AæDRAGS- 

OG ENERGIVERK In rn INFO  
11/2-1992 

HELE NVE I FORM! 

NÅ HAR DU SJANSEN ! 

NVE har kjøpt inn apparater til trimrommet 
slik at vi nå har en fullstendig sekvens 

treningsserie der. Denne formen for trening 
kan tilpasses alle nivåer, er enkel å lære, 
lett å utføre og passer også for dem som 

vanligvis ikke trener 
eller mosjonerer noe særlig. 

AIie interesserte kan komme i trimrommet 
for innføring i bruken av apparatene 

onsdag 12/2 og 19/2 

Som en forsøksording har 
administrasjonen 

(i samråd med AMU) gitt tillatelse til å 
trene 

med sekvensapparatene 

tirsdager og onsdager I tiden 
11.00-13.00 

En treningsøkt tar ca. 20 min. 
Vivi vil være tilstede deler av denne tiden. 

Møt opp onsdag for å se om dette kan 
være noe for deg! 

Passer ikke tiden, ring 

Vivi, tlf: 9187 

for å avtale en annen tid. 

VI SEES ! 
Hilsen 'Vivi Large 

fysioterapeut 

Jlnstein 9-faugen: 

Nye Rutiner 
for utsendelse av rundskriv 
og intern informasjon 

Utsendelse av rundskriv og annen intern 
informasjon vil fra nå av bli sendt til de respektive 
koordinatorer. 
Koordinator har ansvaret for at rundskriv og andre 
interne informasjonsmeldinger blir gjort kjent i 
avdelingene ved oppslag på forværelsene og 
avdelingenes oppslagstavler. 

Denne ordningen omfatter følgende: 
- Utlysing av ledige stillinger 
- Regulativ for reiser i utlandet - endringer 
- Lønns- og personalmeldinger 
- Andre interne meldinger 

En kort orientering om ledige stillinger vil bli 
bekjentgjort i Intern-INFO 

Fullstendig kunngjøringstekst finnes på 
avdelingenes forværelser og oppslagstavler 

Unntak fra denne ordningen gjøres ved informasjon 
som berører mange og er av stor viktighet for den 
enkelte tilsatte. Egne meldinger blir da sendt til hver 
enkelt tilsatt (f.eks.endringer i regulativ for reiser 
innenlands). 
All informasjon sendes ut i regi av 
Informasjonssenteret. 

I resepsjonen ligger det en sort damejakke 
som er igjenglemt på julebordet og et 
nøkkelknippe. 

På grunn av omlegging til nytt personalsystem, 
kommer jubileumslisten foreløpig ikke 
i Intern-INFO. 



Ledige stilling er 
RÅDGIVER 
Ltr 18 - 25 
Ved Administrasjonsavdelingen, 
Organisasjonsseksjonen (AO) 

Nr. 2/92 
Søknadsfrist: 20. februar 1992 

AVDELINGSINGENIØR 
Ltr 13 - 18 
(9 måneders engasjement) 
Ved Administrasjonsavdelingen, Forskning- og 
Utvikling (FoU) 

Nr. 3/92 
Søknadsfrist: 27.februar 1992 

AVDELINGSINGENIØR/OVERINGENIØR 
Ltr. 13 - 25 
Engasjement ut 1995 
Ved Energiavdelingen, Resursseksjonen (ER) 

Nr. 4/92 
Søknadsfrist: 5.mars 1992 

REISEUTGIFfER 

i forbindelse med 
foredragsvirksomhet m. v. 

En rekke av tjenestemennene i NVE er etterspurte 
som foredragsholdere, deltakere i seminarer o.l. 
Er DU oppmerksom på at NVE i slike tilfeller 
praktiserer en ordning med at arrangøren skal 
refundere medgåtte utgifter til reise og diett? 
Rent praktisk virker ordningen slik at du setter opp 
vanlig reiseregning som gjennomgår etatens 
fastsatte rutiner for behandling av reiseregninger. 
Du må imidlertid huske på å gi beskjed om hvem 
som skal refundere utgiftene. Når det gjelder 
kontering, skal du bruke konto 0000-88160. AØ 
sender faktura til oppdragsgiver med kopi av den 
godkjente reiseregning med anmodning om 
innbetaling av fakturabeløpet. Dette er en fornuftig 
måte å "strekke" et anstrengt budsjett på. 
Det finnes imidlertid arrangører hvor et slikt 
refusjonskrav kan virke urimelig, som f.eks. rent 
humanitære organisasjoner som har små 
økonomiske ressurser. I slike tilfeller bør krav om 
dekning av utgifter frafalles. 
Ta gjerne kontakt med reisekontoret for nærmere 
opplysninger. 

AØ 

LEDELSE 
er et vanskelig håndverk 

Som en opplæring for lederne anmgeres følgende temasaminger 1. halvår 1992 

1. 10.februar 

2. 5.mars 

3. 27.mars 

4. 28.april 

ETIKK OG LEDELSE . 

LEDELSENS PERSONALANSVAR . 

OPPFØLGING AV 
"KOMMUNIKASJON OG SAMARBEID" 
ET LEDERANSVAR. 
HVORDAN KAN DET GJØRES? . 

FORVALTNINGSLOVEN . 

5. (dato ikke bestemt) TJENESTEMANNSWVEN, 
HOVEDAVTALEN/SÆRAVTALER M.M ..... 

6. Uke21: ØKONOMIFORVALTNINGEN I STATEN 

Guttorm Fløystad 

Kjell Otto Bjørnå 

Ivar Fløystad 

Ø. Traagstad & 
M. Toven 

0. Andreassen/evt 
Bøhagen fra AAD 

Det er kort tid til første møte, håper likevel at alle kan delta. V ed forfall gi beskjed til Else Hole, tlf: 9137 



'Wenja P a a s :  

Nytt fra direktørenes bord 
D e n  dramatiske starten på det nye året - 
med århundredets orkan på Nordvestlandet - 
preget naturlig nok også direktørmøtet nr. 1/92. 
Seksjonssjef John 9. Martinsen ga en nøktern, 
men rystende beskrivelse av katastrofen som 
mørkla store deler av Møre og Romsdal i opptil 
fem døgn. 
NVE har allerede drøftet med de lokale everkene 
hvilke tiltak som kan gjennomføres for å gjøre 
overføringsnettet mindre sårbart overfor 
naturkreftene. 

Årsregnskapet for 1991 viste at alle i NVE klarte 
å holde seg innenfor budsjettets rammer. 
"Positivt", kommenterte Anstein Haugen, og da 

tok h j o  ikke for hardt i!Nytt navn på vår 
etatsavis er nå klubbet, and the winner is: 
V ANN og ENERGI.Ikke særlig spennende? 
Kanskje ikke, men helt dekkende og 
avbalansert.En ekstra finesse skal formgiveren 
ordne ved å kombinere Nen i V ANN og Een i 
ENERGI med en V. 
Budsjettet for 92 sto også på dagsorden. En 
e k s t r a o r æ r  tgiftspost i år blir flyttingen og 
o m b y g g e n  1 ovedkontoret på Majorstua som 
skal skje ved midtsommersleite. Ca 3 millioner 
Samtidig er det dannet en arbeidsgruppe som skal 
foreslå enøk tiltak i M 29, slik at vi selv skal 
begynne å praktisere det vi lærer andre. 

STP 
Hvis n n  tror det er malingsfjeming vi mener, så tro omigjen. 
S'Irategisk Plan var tema for et heldagsmøte 27. januar. 

Revidert STP skal preenteres for en delegasjon på 16 mennesker fra OED19.-20. februar. 
Men allerede nå kan VI røpe at NVEs målstruktur ser slik ut: 

Overordnet mAI: 
A bidra til samfunnøkonomisk forvaltning av 
landets 
vann- og energiressurser. 

HovedmAI 1 
Miljøvennlig forvaltning 
av vann- og 
energiressursene 

w 
Ti If red ss ti 11 ende 
beslutning sunde ri ag 
for bruk og vern 
av vannresursene 

w 
Vassdrags- og energianlegg 
skal utføres innen 
miljømessig 
akseptable rammmer 

HovedmAI 3 
HovedmAI 2 Ti I fred ss ti 11 ende 
Effektiv beredskap og 
res su rs utnytte I se sikkerhet ved utnyttelse av 

vann- og energiressursene 

' 
_. 

' . 

Ll 
Velfungerende 

kraftmarked 

a.i 
Reduserte flom - 
og erosjonsskader 

Ll 
Ko st nad se ffe kti vt 
energisystem 

a.a 
Tilfredsstillende sikkerhet 
ved vassdragsanlegg 

Ll 
ENØK gjennom 
introduksjon 
av effektiv og 
mil jøvennlig 
energiteknologi 

a.a 
En motstandsdyktig 
og driftssikker 
energiforsyning i 
krisesituasjoner 

PME 



RAMMEAVTALE 
For kjøp av møbler 'Betmrte!Hofiu 

NVE har inngått en rammeavtale for kjøp av møbler med Hov Dokka 
AS. Hov Dokka AS har forpliktet seg til å levere kontormøbler til NVE 
til en pris som til enhver tid ligger 3% under statsavtalen. Avtalen gjelder 
i den grad NVE fornyer sitt inventar og er ikke begrenset til et 
minstekjøp. 

V ed valg av leverandør og type 
møbler ble det fra Vivi og AMU s 
side særlig lagt vekt på 
regulerings- og 
tilpasningsmuligheter for den 
enkelte bruker. Funksjonalitet og 
muligheter til å utnytte plassen i 
et 2-aksers rom er ellers viktige 
faktorer. Den valgte 
møbelserien, Prospect, 
tilfredsstiller disse kravene og er 
i tillegg enkel og billig å bygge 
på når grunnstammen er kjøpt 
inn. "Grunnstammen" vil si et 
basisunderstell med store 
reguleringsmuligheter på en 
enkel måte. 

Det ideelle hadde vært om alle 
fikk fornyet sine kontorer, men 
det er desverre begrenset av 
budsjetter og det er fremdeles 
avdelingenes egne budsjetter 
som må dekke fornyelsene. 

Jan Berntsen, AØ har kataloger og 
priser for de som er interessert. 

0 • 

Apent brev hl 
Arbeidsmiljøutvalget 
ved leder Astrid Brynildsen 

Rettelser tll 
telefonkatalogen 

Brynildsen, Astrid VK 
rom 369 
Eikenes, Ollanne FoU 
rom 2608 

Hals, Anette 
rom 276 

Halvorsen, Randi 
seksjon VV 

Kramer, Marianne Røtnes 
rom 650 

Kværnum, Reidun Slethel 
rom 2678 

Molkersrød, Kjell TT 
TØNSBERG: 
mandag, onsdag, fredag 
M 29 
tirsdag, torsdag 

TIiiegg: 
Tallaksrud, Ole-Jørgen 
rom 662, tlf.: 9189 

With, Nina 
rom 151, tlf.: 9041 

NYE 

TIDSSKRIFI'- 
ABONNEMENT 

I BIBLIOTEKET 

Eærgy in Europe 
Enøk&miljø 

Garten und Larxknaft 

KamJmje 
Nature and resources 

Photovoltaic Insider 's Report 
UnixWorld 

Utblick - Landskap 
Utilities Policy 

NEI ! JEG RØYKER IKKE 
Først kom det en hvit lapp. Så kom det en rød lapp. Den 
tredje lappen var grønn og stilet til alle (min utheving) 
ansatte i NVE. Siden jeg interesserer meg for alt som er 
grønt, leste jeg den siste nøyere enn de andre. Men da ble 
jeg forbannet! 
Her spør arbeidsmiljøutvalget (AMU) og bedriftslegen om 
hvorfor jeg røyker. De påstår/insinuerer at jeg røyker! 
Hvordan i alle dager vet AMU det? Siden meldingen går til 
alle i NVE må AMU/bedriftslegen tro at alle NVE ansatte 
røyker, ellers hadde vel budskapet vært adressert til alle 
røykende NVF.ere? Nei kjære AMU og bedriftslege jeg 
røyker altså ikke, men siden det tydeligvis forutsettes at 

alle i NVE røyker er det vel best å begynne. Ellers kan det 
vel spøke for ansettelsesforholdet? Og først etterat jeg er 
vel igang med røykingen er jeg berettiget til 1.500 kroner i 
sponsorstette fra etaten og en time fri! Røykere er 
tydligvis fortsatt en priviligert gruppe i NVE og samfunnet 
selv om de prøver å fremstille det anderledes. 
Lykke til med røykingen. Neste år er det vel oss 
ikkerøykeres (hvis det er noen igjen av oss i etaten) tur til 
å bli sponset? 

Med røykfri hilsen 
9-la{vara Østliagen 



'ELisa6etli 'Da/ri: 

VÆR IKKE 
0 0 

SA SIKKER PA AT 
V askekonen i gangen eller skrivedamen på 
forværelset ikke har like god eller bedre 
utdannelse enn deg selv. 
Selv om du føler deg trygg i din jobb har livet 
ingen garanti. 
I disse harde tider kan det hende hvem som 
helst at han/hun istedet for å belaste samfunnet 
med en sporty instilling og med et smil, sitter 
og slikker 300 konvolutter. 

En ting er å slikke konvolutter, noe helt annet å 
bli behandlet som om man skulle være mindre 
inteligent, ved .. å mate .. og mate en med 
informasjon når en egentlig har forstått poenget 
for lenge siden. 
Det tar på å stå der å være høflig og nikke 
og nikke med et smil! 

Tenk også på den servicen sentralbordet yter. 
V ed nesten å utslette seg selv, må de ta imot 
kjeft og kritikk ofte uforskyldt fra alle 
og enhver med et smil! 

Kan vi ikke prøve å samarbeide. Sette pris på 
hverandre for det vi yter!, det har jo med 
gjensidig respekt og høflighet å gjøre, og skal 
vi "vise ansikt" utad, må vi starte "hjemme". 
Vi snakker om å spare på resursene. 
Vi mennesker er da også resurser. 
Kan vi ikke også ta vare på oss. 

Svanliilt[ !Mose6al(,n: 

INFORMASJON OM 

WINDOWS- 
VERSJONENE 

FOR 

WORDPERFECT, 
LOTUS 123 

OG FREELANCE 

WordPerfect for Windows 

er nå installert på serveren og ferdig tilrettelagt 
for å ta i bruk. Brukerhåndbøkene er sendt ut til 
brukerstøttene i avdelingene, ta kontakt med 
dem dersom du trenger håndbok. 

Lotus 123 for Windows og Freelance for 
Windows vil også bli installert på serveren i 
nærmeste fremtid, Lotus 123 for Windows er 
ferdig til å ta i bruk uke 6-- 7, og Freelance for 
Windows februar/mars. 

Dersom du trenger hjelp ta kontakt med AD, 
Ronny eller Thor Henrik. 

Nye medarbeidere: 

Tallaksrud, Ole-Jørgen 
With, Nina 

Pensjonister: 

Gudal, Anders 
Kjæreng, Erling 
Martinussen, Victor 
Vinjar, Asbjørn 

Sluttet: 
Grongstad, Steinar 

AØ 02.01.92 F.konsulent Eng. 
AF 06.01.92 Vikar sentralb. 

VK 
VRN 
VK 
VED 

ES 

, 
Interessert K.fJ{{ega 

!Har au /iørt • 
au vet tkt vel? 
'Vi spisser ører 
fornøytf med oss selv • 

'Det {ilJger 
i vdr menrusl(!,natur 
6art if(!(!, 
interessen 6Cir sur 

J'orresten 
sd tror jeg jammen 
tfet er noe rart 
med oss allt, sammen • 

ILL 



• • 

Telefonkul tur? 
Tdbake etter meter hele dagen ... 

Nå må jeg 
skjerpe meg og 

begynne å bruke 
fraversmarkering. 

Avtale? 

Tenk så mye enklere det ville bli for sentralbordet hvis de til enhver tid visste hvor alle var !? 
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INFORMASJON 
FRA REDAKSJONSUTVALGET 

I 1991 ble det opprettet et Redaksjonsutvalg i 
NVE som skal sørge for at NVEs utgivelser får 
et enhetlig preg. 

Vi skal tilstrebe at en hver utgivelse skal inn i en av de 
eksisterende serier i NVE: 

PubllkasJon 
Faglig stoff som har varig verdi, er godt gjennomarbeidet og 
har ekstern verdi. Årsoversikter med spesiell faglig interesse 
vil i hovedsak bli trykket i denne serien. 

Notat 
Stoff med hovedsaklig intern interesse for hele NVE. Kan ha 
ekstern interesse. Årsoversikter for avdelinger (seksjoner), 
høringsutkast m.v. vil i hovedsale bli trykket her. 

Rapport 
Oppdragsrapporter fra alle avdelinger. 

Kraft oe mUJø 
Fortsetter som tidligere. 

BlotopJusterlnpprosJektet 
Fortsetter som tidligere. 

Meddelelser 
Særtrykk av artilcler og foredrag fra hydrologisk avdeling. 

Utgivelser fra samarbeidsprosjekt der NVE er initiativtaker, 
bør trykkes i en av NVEs serier. Anser man det som vanske- 
lig A plassere et manus i en av disse seriene så k2ntak1 
redaksjonsutvalget 

Redaksjonsutvalget arbeider nå med A utarbeide en mal for en 
rekke utgivelser i NVE regi. I den anledning ønsker vi å 
informere om arbeidet så langt. da vi vet at det er behov for 
en orientering rundt dette. 

Vi vil gjerne minne om at den hjelpen tegnekontoret og 
bibliotelcet skal gi dere først kan skje når utgivelsen er klart 
til trykking. Grunnen er at vi har fortløpende nummerering av 
seriene. 

Når manus er klar til trykking så skal du gjøre følgende: 
Kontakt tegnekontoret Her får du laget forsiden og baksi- 
den til seriene; PUBLIKASJON, NOTAT og RAPPORT. 
Tegnelcontoret sørger for nummerering i de enkelte serier. 

I alle de tre seriene skal det være en Tittelside. 

Det er lagt inn tre tittelsider i maler i Word Perfect 5.1. Disse 
hentes opp som maler. På spørsmål om primærdokument 
skriv følgende: 

Malfor tittelside/or ·PUBLIKASJON: 
G:\WPSl \MALER\PUB.MAL 

Malfor tittelside/or NOTAT: 
G:\WPSl\MALER\NOT.MAL 

Malfor tittelside/or RAPPORT: 
G:\WP51\MALER\RAPP .MAL 

ÅPNINGSTIDER IP ÅSKEUKEN 
Arkiv, Bibliotek, Kjørekontor, Post og 

Tegnekontor 

holder vanlig åpent: 
mandag den 13/4 og tirsdag den 14/4 

onsdag den 15/4 til kl. 13.00 

Kantinen 
er stengt alle disse dagene 

Bedriftbeisetjenesten 
er stengt alle disse dagene 

Det er vanlig helgetilgang til huset 
helligdagene i påsken 

Garasjen 
er åpen onsdag den 15/4 til kl.23.00 
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INFORMASJON FRA 

DIREKTØJ lMØTET 
10.03.92 
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NVEs budsjettforslag for 1993 ble vedtatt med føl gen de endringer: 

Post II Organisatoriske endringer 
Varer og tjenester styrkes ved at post 3 I Forbygningsarbei- 

der reduseres med tilsvarende 

Kap I 8 9 0  pos t  60 
Tilskudd til lokal energiplanlegging sty kes ved at kap 1890 
post 70 Tilskudd til energiselskap redur :res tilsvarende. 

Følgende tiltak fremmes på «Rosa ark» 
(forslag utover rammene): 

Avd. Prosjekt 
MM Sammenlignende effektivitetsan lyser 
MM Økonomisk rapportering fra eve eene 
VN Differensiert forvaltning av verr te vassdrag 
VV Sysselsettingstiltak 
H Polarhydrologi Svalbard 
MM Tilskudd til energiselskap 
V Film -og billedarkiv/Dokumenta jonsmateriale 
TT Tilsyn med eldre dammer 

Det er besluttet at juristene skal flyttes fra Vassdragsavdelin- 
gen til Administrasjonsavdelingen 

Energiavdelingen tar sikte på å nedsette en arbeidsgruppe for 
å forberede en reduksjon av antall seksjoner fra 4 til 3. 

Virkningsdato for endringene er 01.07.92. 

Eventuelt 

Arne Tollan er innvilget permisjon for å ta et engasjement i 
tilknytning til EF. Bjørn Wold er midlertidig tilsatt i stillin- 
gen 

John Ånon Jonassen har overtatt som sekretær for 
direktørmøtet etter Pål Meland. 

Forts. Ira s 1. ( lnlonnasjon Ira Redaksjonsutvalget ) 

På tittelsiden fremkommer det om vedk mmende utgivelse 
skal ha ISSN event. ISBN nummer. Bil ioteket skaffer deg 
dette 

Ferdigskrevet tittelside skal kopieres på WEs brevark. 

Biblioteket har en kjerneliste for utsend rse av: 

PUBLIKASJONER, 
KRAFT OG MILJØ 
BIOTOPJUSTERINGSPR( 1SJEKTET. 

Biblioteket skal derfor ha 50 eksemplar •r av hver utgivelse i 
disse seriene for utsendelse og senere fo espørsler. 

Trykking skal skje sentralt gjennom AØ ved Jan Berntsen. 
Trykkingsutgifter belastes den avdeling (eventuelt prosjekt) 
som er utgiver. 

Av alt annet som blir publisert i huset; notat, rapport, 
meddelelse og annet av ekstern interesse - skal biblioteket ha 
S. eksemplarer. Dette for å sikre informasjon og gjenfinning. 

Vi jobber med en mal for oppsett av de nevnte serier. 

Vi vet at det er en rekke meninger rundt dette med utgivelser. 
Dessverre er det sånn at alle ikke kan få sine ønsker oppfylt 
og vi regner med at dere har en rimelig forståelse for dette. 
Gjennom arbeidet , 1 gjør er det bestemt at NVE skal få Ell 
ansikt utad. Derfor ber vi hver enkelt av dere om å kontakte 
oss når dere har noe som skal publiseres, slik at vi sammen 
kan fl til en helhetlig og god løsning, og at vi ikke minst 
opptrer som en enhet utad. Signaler vi har fått utenfra tilsier 
at vi ikke har kommet så langt enda. 

Skal det mot formodning oppstå behov fer å etablere andre 
serier, så skal.dette tas opp med redaksjonsutvalget. 

Har dere spørsm& sd kotuala: 
Trine Varkold, Per Einar Faugli, Åse Wenche Lunde eller Tove Aksnes. 
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Bel ' \ed ic te t-Jol+e .. 

FLYTTING I M29  
Det skjer endelig noe konkret i flytteplanene i Middelthunsgate 29. 

S. etasje øst er snart ferdig pusset opp og klar til innflyt- 
ting. I skrivende stund er det kun noe elektrikerarbeider igjen. 
I denne fløyen flytter hele AØ og tegnekontoret, AF inn. 
Kontoret ved siden av tegnesalen er satt av som et brukerrom 
med noe bedre utstyr til tegneoperasjoner enn det som er 
vanlig på en PC. Dette rommet skal brukes av alle som 
ønsker å lage sine egne ting, men ikke har godt nok utstyr. 

Det vil bli sendt ut melding om eksakte flyttedatoer. 

Når AØ og tegnesalen er på plass, vil vi gjøre istand 6. etasje 
slik at hele T kan samles der. Tidspunkt for denne flyttingen 
kommer vi også tilbake til. 

Statkraft har nå satt sitt endelige flyttetidspunkt til siste helg i 
juni. Så snart det er tomt etter denne flyttingen, går vi igang 
med å gjøre istand resten av de kontorene NVE skal ha. 

Når det gjelder nye leieboere, har vi ikke inngått kontrakt 
med noen, men vi jobber med saken og håper det ikke går for 
lang tid før vi får noen inn her. 

HELE MENNESKET I ARBEID 
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INFORMASJON FRA 

DIREKTØRMØTET 2 5 . 0 3 . 9 2  
Stratea lp lanen  
NVEs medarbeidere vil få strategiplanen sammen med et 
følgeskriv. Den vil også bli sendt til OED og NVEs råd. 
Strategiplanen vil senere bli revidert i henhold til NVEs 
budsjettkalender. 

U t l y s l n a  av stilling som avdelingsdirektør i Administra- 
sjonsavdelingen 

Diesen opplyste at stillingen som avdelingsdirektør i Admi- 
nistrasjonsavdelingen vil bli utlyst. Det var enighet om at 
organiseringen av Administrasjonsavdelingen må gås 
igjennom når ny avd.dir. er tilsatt. Stillingen utlyses snarest 
mulig og med søknadsfrist i slutten av april/begynnelsen av 
mai. 

Prosjekt  om kvantifisering av miljøulemper ved ulike 
energiteknologier 

Til saken forelå et notat fra prosjektleder Asle Selfors om 
prosjektets videre skjebne. Selfors orienterte om prosjektets 
fremdrift og ressursbehov. Han mente at prosjektet innehol- 
der interessante problemstillinger som gjør at prosjektet bØr 
videref0res. Prosjektet ble vedtatt videreført i henhold til den 
reviderte prosjektplan som forelå i møtet, og at prosjektets 
behov for ytterligere midler dekkes ved at avdelingene E, M 
og V yter kr 25.000 hver, samt at kr. 45.000 dekkes over 
reservepotten. 

Eventuel t -saker  
NVE er invitert av Oslo Energi til å delta på et seminar om 
europeiske utfordringer for norsk eforsyning. E og M vurde- 
rer deltakelse. 

NVE er invitert til St. Petersburg for å delta i et seminar 
om eierforholdene i energiforsyningen. Deltakelse er ikke 
aktuelt 

På møtet i NVEs råd 06.04.92 vil en konsulent fra 
Habberstad orientere om rapporten om VVs anleggsvirk- 
somhet, Videre vil det bli orientert om nye regler for 
tildeling av statsstønadsmidler fra kap 1890 post 70 som 
NVE har fått til uttalelse. Det vil også bli orientert om 
MMs og MEs virksomhet samt GISNassdragsregisteret. 

NVE har fått et forslag til St prp. om utenrikshandel med 
kraft til uttalelse. Frist for innspill er 27.03.92. 

NVE har også fått forespørsel om å være høringsinstans i 
forbindelse med EF/EFr A-samarbeidet om tekniske 
forskrifter og standarder. Frist for innspill til Diesen er 
01.04.92. 

Jan Moen orienterte om at Norgeskraft og andre tilsva- 
rende selskaper skal ha omsetningskonsesjon, Det vil bli 
sendt ut en pressemelding om dette. 

VRV har reforhandlet leiekontrakten for regionkontoret i 
Førde. Resultatet innebærer en årlig reduksjon i husleien 
på44%. • 

Norsk skogbruksmuseum ønsker deltakelse fra NVE ved 
utstillinger. Pål Mellquist inviterte andre avdelinger i 
NVE til å delta. Jon Ame Eie koordinerer NVEs delta- 
kelse. 
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NØKKELKORT 

Bet ' \ed ic te  H o l t e . -  

Det har vært en del diskusjon om 
adgang til M29 i forbindelse med 
lengre tids fravær. Derfor presiseres: 

Når fraværet har vart i 3 mnd., blir 
nøkkelkortet sau ut av funksjon. 
Nøkler til kontoret beholdes. Dette 
betyr i praksis at ved slikt fravær vil 
adgang til M29 være avgrenset til 
vanlig kontortid. 

Det har ,æn avholdt 
0 

Ars1nøte 
I tlf, N1l og SL 

Følgende styremedlemmer er valgt: 
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-C-. Bakken 
Styremedlemmer I NIF 
Ween, Hans Olav Leder 
Atterås, Gunnar AVFALLSSORTERING Hisdal, Hege 
Honningsvåg, Bjørn 

B e n e d i c t e  t- lolte.- AF Johnsen, Mads 
Nicolaisen, Jan Fredrik 
Berg, Hallvard Varamedl Etter ønske fra flere hold i NVE og 
Greve, Katinka Leiner Varamedl vedtak i direktermøtet blir det i nær- 

meste framtid innført avfallssortering i 
Styremedlemmer I NTL: Middell.hunsgt. 29. 
Andreassen, Arne Leder 
Voksø, Astrid Nestled. Slik vi tenker oss ordningen, vil det bli 
Hagen, Hilde satt ut såkalte miljøesker på hvert 
Haugen, Gunnar kontor ved siden av den vanlige 
Holmquist, Jan Fredrik avfallsbøtta, Det som kreves av oss 
Holtmoen, Else Marie «forbrukere» er at vi legger papir i 
Strøm, Petter miljøesken og annet avfall i 
Bakken, Bjørn Varamedl. avfallsbena Disse vil bli tømr vekseis- 
Johnsen, Grete Varamedl. vis av vaskepersonalet. Det vil bli sendt 
Thoresen, Mona Varamedl. ut mer informasjon når alle sider ved 

ordningen er formelt iorden og vi er 
Styremedlemmer I SL: klare til å sette igang. 
Hansen, r"ieidun Leder 
Røtnes, Ada OPPDRAGSHÅNDBOK Sønsteby, Truls 
Tikriti, Gunhild 
Øiongen, Unni Det er utarbeidet en oppdragshåndbok 

som i første omgang gjelder Hydrolo- 

Styremedlemmer I NITO gisk avdeling, men er aktuell for all 

(valgt høsten 1991) oppdragsvirksomhet Den er vedtatt A 
Houmb, Wiggo Leder gjelde fra og med 18.02.92. 

Bogetveit, Leif Johnny 
Informasjon og spørsmål kan rettes til Kårstein, Heidrun 

Otnes, Hans Marianne R. Kramer, tlf. 90 53, eller til 

Bjerkli, Sjur Ame Varamedl. Hydrologisk avdeling. 
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NYTTFRAAMU Oslo, 09.03.1992 

SYKEFRAVÆRET 

Sykefraværet for 3. kvartal 1991 var 3,1 % og 
for 4. kvartal 3,75%. 
Meget respektable tall. 

Hva skyldes det at vi i NVE har så lave 
fraværstall å vise til? 

Svaret kan vel ligge i bl.a. gcxlt arbeidsmiljø, interessante 
arbeidsoppgaver, medarbeidersamtaler og god helse hos 
medarbeiderne. 

Det koster å satse på helse og miljø. Det er satt av 2,4 
millioner kroner til flytte- og oppussingsutgifter for 1992. A 
kunne flytte inn i nyoppussede/rengjone kontorer og kunne få 
seg en ny stol eller pult hvis behovet er der se det er tiltak 
som gir trivsel og godt arbeidsmiljø. 

A investere i slike tiltak gir god avkastning i form av for- 
nøyde medarbeidere, lavt sykefravær og bedre prcxluktivitet. 

Men dette er selvfølgelig ikke nok - trivsel og trygghet i 
arbeidssituasjonen - at forholdene legges til rette for person- 
lig utvikling er også en meget viktig faktor. 

Ledelsen er opptatt av å gjøre arbeidsmiljøet best mulig. I 
forrige «Intern-INFO» kunne vi Iese at «ledelse er et 
vanskelig håndverk». Uten gcxle ledere får vi heller ikek godt 
arbeidsmiljø. Derfor arrangerer NVE nå 6 temasamlinger i 
løpet av 1. halvår 1992. Arbeidsmiljøutvalgets medlemmer 
var så heldig å få være med på den første samlingen. Emnet 
var «Etikk og ledelse» med professor Gottorm Pleistad. Her 
var det mye å gripe fatt i for de ledere som tok til seg noen av 
de mange gullkorn Fløistad serverte. 

Men det er selvfølgelig ikke bare ledelsen som må ta et løft 
for et godt arbeidsmiljø - det går også på hver enkelt av oss - 
vi må løfte i flokk. Felles målsetting for ledere/ansatte og 
tillitsvalgte at arbeidsmiljøet er en viktig og moralsk del av 
virksomheten og lønnsom både for samfunnet, NVE og de 
ansatte, er vi vel alle enige om. 

FØRSTEHJELPSKURS 

Arbeidsmiljøutvalget har i samarbeide med Norsk Follcehjelp 
arrangert et førstehjelpskurs. Hvem fikk være med? Medlem- 
mer av Arbeidsmiljøutvalget, alle fra vedlikeholds-avdelin- 
gen og alle koordinatorene, folk fra posten og arkivet 
Sentralbordet skulle ha vært representert, men måtte dess- 
verre melde forfall. 

Denne gang ble det valgt ut folle som har stor kontakt mot 
publikum og andre som har sagt ja til å påta seg et større 
sosialt ansvar. Det er nyttig at en del ansatte kan førstehjelp 
og at disse blir benyttet hvis en ulykke skulle inntreffe. Vi 
kaller gruppen som denne gang har vært på førstehjelpskurs 
for «gruppen 1991». Følgende deltok: 

Mone Skustad Thoresen 
Helge B jømestad 
Odd Bekkevold 
Geraldo Joao Paulina 
Inger Sætrang 
Else Marie Holtmoen 
Arne J. Brekke 
Thore Jarlset 
Karin Sandbjør 
Marit Fleischmann 
Jorunn Lien 
Lisbeth Bakken 
Eva Bjørkum 

Vi vil ut på høsten få satt i gang et repetisjonskurs for alle 
dere som har vært igjennom et førstehjelpskurs tidligere, og 
på nyåret tar vi opp spørsmålet om enda en ny gruppe bør 
læresopp. 

For mange førstehjelpere kan vi ikke få. Hvis behovet er inne 
husk navnene oc; benytt en av djsse. 

LEDIGE STILLINGER 
Lønn etter avtale 

AVDELINGSDIREKTØR 
Ved Administrasjonsavdelingen 

Nr. 6/92 
Søknadsfrist: 30. april 1992 
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NY fiVDELINC iSDIREKI ØR 
I flDMINISTRflS)C INSfM)ELINGEN 
Kjel l  Otto Bjørnå  er tilsatt :om ny avdelingsdirektør i Administra- 
sjonsavdelingen. 

Tiltredelsestidspunktet er ikke a· klart enda, men det forventes å bli ut på 
sensommeren. 

Bjørnå kommer fra Arbeids- og drninistrasjonsdepartementet. 

1 juli 1988 kg m røykczlovczn 
HUSK 

Den sier bl.a. at bedrtften skal 
være røykefri 
I arbeidslokaler hvor to eller flt ·e 
er samlet. 

Sitter du alene pt ditt kontor 
med lukket dør, 
er lovendringen Ikke tU hinder 
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Erling Diesen 
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INFORMASJON FRA DIREKTØRMØTET 
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Vann I energi 
På direktørmøtet 12.05 .92 var Morten Go limo, redaktø- 
ren av NVEs nye avis Vann & energi, tilstede for å få en 
førstehåndsreaksjon på første nummer av avisen. Det 
var stort sett bare positive reaksjoner og man var fornøyd 
med at avisen er mer personorientert enn Lesehesten. 
Spesielt var man fornøyd med intervjuet med Asbjørn 
Vinjar. Direktørmeter var også enige i prioriteringen av 
innhold fremfor produksjonsmetode. Golimo ønsket å 
ha kontaktpersoner i hver avdeling. Dette kunne gjeme 
være avdelingsdirektørene. Neste nummer av Vann & 
energi kommer i midten av juni. 

Elavallten 
På det samme møte var Erik Kielland, Kjell Thorsen og 
John Cock tilstede for å redegjøre for NVEs 
høringsuttalelse til OED i forbindelse med omleggingen 
av elavgiften til en produksjonsavgift. Konklusjonen på 
høringsuttalelsen er at NVE i prinsippet er enig i omleg- 
gingen til en produksjonsavgift, men at tidspunktet for 
omleggingen allerede til høsten er dårlig valgt NVE 
mener at omleggingen ikke bør skje i inneværende år 
uten at det innføres overgangsordninger. 

Kontakt øver grensene 
NVE har sammen med tilsvarende institusjoner i Dan- 
mark og Sverige innledet en energifaglig kontakt med 
energimyndighetene i Schleswig-Holstein. Det har tid- 
ligere vært avholdt mØte i Schleswig-Holstein. Den 
04.06.92 vil det bli avholdt møte i Oslo. E og M vurderer 
hvem som skal delta fra NVE. 

Endret møteplan lør direktørmøte 
Møteplanen for direkrørmøtet ble endret. Den nye 
møteplanen pr 12.05.92 er følgende: 

Ingen streik I denne omgang 
Den 21.05.92 ble det avholdt et ekstraordinært 
direktørmøte for å gjøre forberedelser for en eventuell 
streik i forbindelse med lønnsoppgjøret i staten. Det var 
varslet plassfratredelse formedlemmene i NTL og SL fra 
27 .05 .92. Det ble på møtet redegjort for spillereglene ved 
en eventuell streik. Det ble også redegjort for eventuelle 
konsekvenser av streik. Streiken ville i størst grad ram- 
met Administrasjonsavdelingen og stettefunksjonene i 
avdelingene. Meglingen fortsatte utover fristen ved mid- 
natt 26.05 .92 og først kl 11 dagen ettervardetklart at det 
ikke ble noen streik i denne omgang. 

onsdag 
tirsdag 
tirsdag 
tirsdag 
mandag 
fredag 
tirsdag 
tirsdag 
tirsdag 
mandag 
tirsdag 
tirsdag 
tirsdag 
tirsdag 

27.05.92 
09.06.92 
07.07.92 
28.07.92 
10.08.92 
04.09.92 
15.09.92 
29.09.92 
13.10.92 
26.10.92 
10.11.92 
24.11.92 
08.12.92 
22.12.92 

kl. 13.00 
kl. 09.00 
kl. 09.00 
kl. 09.00 
kl. 09.00 
kl. 10.00 
kl. 09.00 
kl. 09.00 
kl. 09.00 
kl. 09.00 
kl. 09.00 

kl. 09.00 
kl. 09.00 
kl. 09.00 

Geoarallsk lnlormasJonssvstem (GIS) 
På direktørmøtet den 27.05.92 ble sluttrapporten fra pro- 
sjektet «Innføring av GIS i NVE» behandlet. Astrid 
Vokse orienterte om GIS-prosjektets mandat og frem- 
drift. Prosjektet var forutsatt avsluttet 01.05.92. GIS- 
gruppen ønsker å videreføre prosjektet bl. a. fordi det 
fortsatt er behov for data fra Statens kartverk, innkjøp skal 
foretas og det er behov for konsulentbistand på tvers av 
avdelingene. Astrid Vokse la frem forslag til nytt mandat 
og plan for organiseringen av det videreførte prosjektet 
GISPRO. Det foreslås samme organisering som tidligere 
med unntak av at Vassdrags- og energidirektøren blir 
prosjektansvarlig istedenfor avd.direktøren i H. Det ble 
vedtatt å videreføre prosjektet i henhold til 
prosjektforslaget. Prosjektets forslag til budsjett for 1993 
ble tatt til orientering og må innpasses i VP for 1993. 

Lønns- DI personalpollllkk 
Det ble utpekt administrasjonens representanter til ar- 
beidsgrupper sammen med tjenestemannsor- 
ganisasjonene om lønnspolitikk m.m. Trond Ljøgodt og 
Ame Olsen vil sammen med avdelingsdirektøren i Admi- 
nistrasjonsavdelingen og en representant fra AO delta i en 
arbeidsgruppe om samarbeid med tjenestemannsorgani- 
sasjonene. Videre vil Svein Storstein Pedersen og Arve 
Tvede sammen med avdelingsdirektøren i Administra- 
sjonsavdelingen og en representant fra AO delta i en 
arbeidsgruppe om lønnspolitikk. Det vil være ytterligere 
en arbeidsgruppe om personalpolitiske retningslinjer i 
sving. 

Kopiering 
Benedicte Holter la frem innstillingen fra en arbeids- 
gruppe som har sett på anskaffelse av kopimaskiner etter 
at Statkraft flytter ut 01.07.92. Gruppen har bestått av 
medlemmer fra hver avdeling pluss representanter fra 
tjenestemannsorganisasjonene. Gruppen har vurdert 
NVEs behov for kopieringstjenester og innhentet tilbud 
fra fem leverandører på 8 etasjemaskiner, en 
høyvolummaskin, en fargekopieringsmaskin og en 
tegningskopieringsmaskin. Gruppens innstilling går ut 

Fons. s .4 
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på at det inngås leiekontrakt om Ca on etasjemaskiner og 
fargekopieringsmaskin og OCE hø volummaskin. Grup- 
pen foreslår at avgjørelsen ,m anskaffelse av 
tegningskopieringsmasking utset :s til høsten og at 
denne tjenesten kjøpes ekst mt inntil videre. 
Direktørmøtet vedtok å over ue avgjørelsen til 
koordinatormøtet som har b dre kjennskap til 
avdelingenes ulike behov. 

•Lin• Ira 1993-budsJettel 
NVE har fått innvilget vår søla ad om å overskride 
budsjettet for 1992 med 1,5mill kr. mot tilsvarende 
innsparing i 1993. Midlene skal b nyttes til gjennomfø- 
ringen av IT-strategien og utfasii  av CYBER-maski- 
nen. Dette er en lønnsom investe ing som allerede har 
innspart seg i form av n Iuserte drifts- og 
vedlikeholdskostnader i 1993. N E e r  en av de første 
etatene som benytter seg av de, 1e nye muligheten i 
bevilgningsreglementet. 

Omorganisering lgJen ??? 
OED utreder i forbindelse med ENØK 2000 en mulig 
omorganisering av den statlige enøk-virksomheten. Det 
har vært en rekke møter mellom NVE og OED om denne 
saken. NVE har bedt om å få være representert i de videre 
utredninger. 

BJøma Ill A 
Kjell Otto Bjørnå er ansatt av OED som ny avdelingsdi- 
rektør i NVEs administrasjonsavdeling. Bjørnå kommer 
fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Han har 
tidligere arbeidet i NVE. Han vil tiltre i august/september. 

Red.kommentar til kopiering 

På koordinatormøtet ble forslaget fra arbeidsgruppen 
vedtatt. 

INFORMASJ<l N FRA DIREKTØRMØ I ET TI/92 

Strategisk ølanlegglng 
Utsendelsen av NVEs strategipla . er blitt forsinket på 
grunn av produksjonstekniske årsa .er, men vil bli utsendt 
til alle medarbeidere i NVE så sm t som mulig. 

Asle Selfors (EK) har overtatt sorr leder av arbeidet med 
strategisk planlegging i NVE. •• il direktørmøtet den 
09.06.92 hadde han lagd tre notate, >m strategisk planleg- 
ging som ble tatt opp til foreløpig lrefting. En foreløpig 
konklusjon er at det vil bli lagt stø re vekt på å utarbeide 
strategiske notater som innspill til 'P og budsjett, samt at 
kvalitetssikring vil bli et internt s: sningsområde. 

Omorganisering av EnerglavdI Ingen 
I samme direktørmøte ble omorgr iiseringen av Energi- 
avdelingen vedtatt i henhold til E ergiavdelingens egne 
planer. Avdelingen vil slå sammen 
Energibalanseseksjonen (EE), Syr emseksjonen (ES) og 
Ressursseksjonen (ER) til o nye seksjoner, 
Nettseksjonen (EN) og Res ursseksjonen (ER). 
Konsesjonsseksjonen i Energiavd tingen vil i liten grad 
bli berørt av omorganiseringen. C :n nye organiseringen 
av Energiavdelingen vil tre i kraft ( l .07 .92. Sammen med 
flyttingen av juristfunksjonen fra Vassdragsavdelingen 
til Administrasjonsavdelingen vil omorganiseringen av 
Energiavdelingen være forhandl igstema i møte med 
tjenestemannsorganisasjonene. 

Retningslinjer for behandling a tilsatte med ruspro- 
blemer 

Arbeidsmiljøutvalget i NVE har I t om å få utarbeidet 

retningslinjer for behandling av tilsatte med rusproble- 
mer. Disse retningslinjene ble etter forhandlinger med 
tjenestemannsorganisasjonene godkjent i direktørmøtet 
09.06.92. Retningslinjene blir oversendt AMU for 
sluttbehandling. 

I retningslinjene heter det bl. a. NVE ikke aksepterer 
misbruk av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. 
Med misbruk forstås bruk av rusmiddel og opptreden i 
beruset tilstand på arbeidsplassen, eller bruk av rusmidler 
utenom arbeidstiden i slike mengder og av en slik art at det 
enten fører til fravær eller at vedkommende ikke kan 
utføre arbeidet på tilfredsstillende måte. Gjentatte over- 
tredelser kan føre til oppsigelse. Dersom 
rusmiddelmisbrukeren følger det behandlings- og 
ettervernsopplegg som er bestemt, kan oppsigelse fravi- 
kes. 

•• Inten-INFO > 

ANSVARLIG: 
REDAKTØR: 

Trine Varkold 

Irlin Taugbel 

•<l__dyout: 7 / 
• .• . •.•. Opplag: 380 



VERDENSUTSTILLINGEN I SEVILLA 1992 
NORGES PAVIWONG HAR TEMA VANN OG IS 

Planlegger du ea Europareise I ferien? 

EXPO'92 åpnet 20. april i Sevilla i Syd-Spania., 
Spanjolene har gjort en sterk innsats med veinettet, så 
stort sett kan du nå «seile» på motorvei helt ned. 

Skulle varmen bli for sterk, vil Norges paviljong 
avkjøle deg. Den består av et 45 m langt betongrør med 
diameter 6,6 m. Inngangspartiet er et kjølig og friskt 
istårn med stålis på veggene. Tiltrekkende når 
utetemperaturen kan være 35 grader pluss. 

Gjennom røret ledes du med skiftende lysbilde prosjek- 
tører. Fra fjellets topp, over stille vidder. Forbi bru- 
sende fosser - gjennom nordlys og snestorm - til havets 
bunn. Med innslag av shipping og olje. Alt dette og 
mere til skal forbinde verden med det moderne Norge i 
en visuell opplevelse. 

Is og vann har fra urtiden musikk i seg. Dette har 

komponisten Tor Halmrast videreført. Siden akustik- 
ken i et rør ikke er spesielt velegnet i utgangspunktet, 
har han sørget for å kle røret innvendig med lydabsor- 
berende materialer. 

Utenriksdepartementet har koordinert Norges delta- 
kelse, og arkitektene for prosjektet er LPO. 

Fra NVE har Wenja Paaske sittet i referansegruppen 
som skulle presentere Norge som nasjon. Det er lagt 
stor vekt på at det er vannkraften og høy teknologi som 
har lagt grunnlaget for Norges rene miljø. Knut 
Svendheim har vært guide for besøk til de største 
magasinene og kraftverkene, f.eks. Ulla-Førre anleg- 
gene, Folgefonna og Rjukan. } 

Det forventes at fem millioner mennesker skal gå 
gjennom det norske røret - s s  vi? 

J g e r -  L i se  L a g f e l d t  

Nye medarbeidere: Sluttet: 
Daise Liv Sanne Paulsen, Gry 
01.07. 2 Bedriftslege Riksrevisjonen 

Hoseth, Knut Aune 
Mellquist, Pål E. V Region Nord 01.03.92 Overing. 
slutter 19.07.92 

Kristiansen, Liv 
Riksrevisjonen 03.04.92 Riise Solveig VN 

Solum, Geir slutter19.06.92 
MM 21.04.92 Rådgiver /Miqe ,tittikqeta: 
Permisjoner: Navnendring: 
Jensen6Torodd ER (Sølvi Holth, A) SJEFINGENIØR 3 .06.92 

Sølvi H. Berg Lønn etter avtale 
Penstonlster: Ved Bistandskontoret (NOR) 
Andreassen, Oddvar AO 
30.06.92 Rettelser Ill teletonkatalogen: Nr. 15/92 

Lahau,  Einar Johan vv Kramer, Marianne Røtnes Søknadsfrist: 25. juni 1992 
31.05. 2 rom 668 

.. 
Næss, Tor Jakob VK SEKSJONSSJEF 
31.05.92 Ltr. 25 
Sørfossmo, Nils Vikariat 2-3 år 
Region Nord 31.05.92 TIiiegg: Ved Tilsyns- og Beredskapsav- 

Hoseth, Knut Aune delingen (TT) 
Tverå, Arne Region Nord tlf.: 082 44 125 

Region Sør 31.05.92 Kristiansen, Liv Rev. Nr. 16/92 
rom 250, tlf.: 9352 Søknadsfrist: 2. juli 1992 

Warloe, Karsten EK Solum, Geir MM 

30.06.92 rom 2678, tlf.: 9129 



æra 
FRA 15.MAI TIL 14. SEPTI VIBER 1992 

ARKIV: 

POST: 

REKVISITA 
LAGERET: 

KASSEN: 

Åpnl 1gstld kl. 0800 - 1500 
SIS1 E FRIST FOR UTSENDELSE AV POST FRA ARKIV KL. 13.30 

SIS1 E FRIST FOR UTSENDELSE AV PAKKER, 
BRE f O.L. FRA POSTAVDELINGEN KL. 14.00 

Åpe1 t mellom kl.12.00 og 12.30 

Åpe1 t mellom kl. 09.00 og 13.00 

REISEKONTORET:Ape, t mellom kl.10.00 o 14.00 

SENTRALBORD: Ape, t mellom kl. 07 .45 og 5.15 

- 

-- 

BARN EHi 1aEPLASS 
En av NVEs barnehagepl lsser I Frogner barnehage, 
gruppe over 3 Ar, er ledl fra høsten. 

De som ønsker A søke pi den plassen 
bes ta kontakt med Be.ni .diete. Hol te . ,  tit. 8141 

ER STENGT 
HELE JULI MND. 



- - - - - - - · - - - - - - -  

NVE 
NORGES VASSDRAGS- 

OG ENERGIVERK 

1.09.92 INJU m- a4 
1 9 9 . 2  

til alle NVE-ere, 
både i M 29 og i regionene 

for hyggelige hilsner og fine 
gaver til min 60-års dag. 

9 ] - k J  
Erling Diesen 

t-lilde t-la9en 

V e l f e r d s t u r e n  
1 9 9 2 !  

MALER 
Det w lagt Inn Irt tlttelsldw I malw I Wold Perfect 5.1. 

For Windows ør flettingen silk: 
Veri<tøy  F l e t t   Flett. 

Fyll bare ut Primærdokument. 
Bruk Alt + Retur mellom hvert flettepunkt. 

For WP51: 
Ctrl F9  1 Flett Primærdokument. 

Bruk F9 mellom hvert flettepunkt. 

Primærdokument PUBLIKASJON: 
GN/P51/MALER/PUB.MAL 

Primærdokument NOTAT: 
G:N-/P51/MALER/NOT.MAL 

Primærdokument RAPPORT: 
G :N-/PS 1 /MALER/RAPP. MAL 

AIie 3 tittelsider skal skrives ut på brevark. 

TORSDAG 18.06.92 
Endelig var dagen der, avreisedagen for NVE's velferdstur. 25 damer og 4 menn 
(inkl. bussjåføren) forlot NVE (M 29) for å legge ut på den store ferden. Eva var 
reiseleder med god hjelp av Trude. Det er mye som skal ordnes og sjekkes før en 
slik tur, og de var nok litt spent på om alt ville klaffe. 

Nesten før vi visste ordet av det var vi i Tønsberg. Her ble vi vist rundt i et virkelig 
koselig kontorlokale og servert både kaker, brus og kaffe, av en like koselig gjeng 
NVE'ere. Det var nok 28 misunnelige sjeler som forlot disse deilige 
kontorlokalene. 

I Tønsberg plukket vi opp Knut Svendheim som skulle være turens guide. Foruten 
de obligatoriske vassdrags- og energiopplysningene ble vi foret med masse 
historiske og artige historier om severdigheter o.l. som vi passerte på veien. At han 
er et oppkomme av informasjon kan nok de fleste skrive under på. 

Bussjåføren kjørte både trygt og godt, og vi var framme i Kongsberg i god tid før 
lunsj. Etterpå kunne vi velge om vi ville se sølvgruvene eller myntmuseet. Det ble 
også tid til en titt på Heddal stavkirke, som visstnok er en av norges største. 

Etter en liten kaffestopp på veien ankom vi Gaustadblikk så tidlig at de av 
oss som hadde husket badetøy fikk benyttet både basseng og boblebad. Deilig!! 
Etter middag var det dans til levende musikk, og de 5 gutta måtte trå til for at 25 
damer skulle få svingt seg i valsen. 

FREDAG 19.06.92 
Tidlig fredag morgen var vi igjen på veien. Nå kun den korte turen opp til 
Industriarbeidermuseet på Rjukan. Her ble det både film og demonstrasjoner. 
Artig. Senere på dagen fikk vi se den obligatoriske dammen, en steinfyl-lingsdam, 

" som inneholdt fyllmasse tilsvarende 7000 eneboliger. 

Denne dagen hadde vi knepet inn på tiden både her og der, slik at vi ankom 
hotellet godt før skjemaet. Vel anbrakt i Kongen og Dronningen, hulter til bulter i 

• etasjer og fløyer gikk vi på leting etter Coctailen. Middagen ble ser-vert i Cafe 
Jens og resten av kvelden/natten ble tilbrakt i hotellets diskotek. 

• LØRDAG 20.06.92 
Det var en trøtt gjeng som tok farvel med Kristiansand denne dagen, for å legge ut 
på den lange ferden hjem. 

• 
2 timer i dyreparken (ikke på langt nær lenge nok) fikk nok de fleste våkne. Især 

' dusjen i tømmerrenna gjorde sitt. Ellers fikk vi med oss både Julius og Karde- 
momme by. 

It 



Forts.fra forrige side 

Middagen, som egentlig var lunsj eller om endt, ble inntatt i 
Sandefjord. Etterpå var det god tid til hvil, og sightseeing før 
siste etappe inn til Oslo. 

Siden vi nå hadde ligget foran skjemaet p! hele turen, var det 
vel ingen overraskelse for noen at vi etter iv. avsugrunger inn 
mot Oslo nådde M 29 45 min. før tiden. S tne, men fulle av 
opplevelser tok vi farvel. 

 takk fa.. nok en arli9 og oF Jlevelsesl'ik tw·! I 

O m o r g a n i s e r i n g  
av energiavdel ingen f ·a 1.7.92 

Organiseringen baseres på tre seks oner som hver 
ledes av en seksjonssjef: 

Seksjon Ressurs, 
Seksjon Nett, 
Seksjon Konsesjon, 

leder W irit H. Flood 
leder H kon Egeland 
leder A ,e Olsen 

B E M A N N I N G S P I  "-N 
F O R  E N E R G I A  V D E I  INGEN 

pr 0 1 . 0 7 . 9 2  

Rettelser til 

Brown, Ian, AF 
rom 550 
Elvehøy, Hallgeir, HB 
tlf.: 9253 
Wold, Bjørn, HB 
Mobiltlf.: 031 65137 

Tillegg: 
Bjømå, Kjell Otto, A 
rom 575 tlf.: 9037 

Gimming, Terje NORAD 
rom 675 Tlf: 9118 

Gjerrnundrød, Knut, ER 
rom 362 tlf.: 9303 

Johnson, Torgeir, ER 
rom 360 tlf.: 9260 

Lund, Britt, AF 
rom 332 tlf.: 9041 

Venjum, Arne, MM 
rom 252 tlf: 9258 

Energlavdellngen, E Tlf: Rom: 
Svein Storstein Pedersen (leder) 9234 204 
Karin Sandbjør 9252 205b 
Hege Heden 9126 204 
Grete Johnsen 9160 204  

Seksjon Nett, EN 
Håkon Egeland (leder) 9075 214 
Thore Jarlset 9153 213 
Martin Nordby 9222 238 
Hans Otnes 9230 240 
Inge H. Vognild 9304 239 
Hans Olav Ween 9308 242 
Sylvia Smith-Meyer 9264 207 
John Bilberg 9039 211b 

Seksjon Ressurs, ER 
Marit H. Flood (leder) 9090 359b 
Hallvard Stensby 9271 363 
Erik Kielland 9167 383 
Kjell Thorsen 9293 206 
Rune Flatby 9088 216 
Tore Jensen Lund 9155 210 
Jan Slapgård 9263 380b 
Susan Norbom 9221 380 

Seksjon Konsesjon, EK 
Arne Olsen (leder) 9227 258 
Asle Selfors 9197 253b 
Sjur A. Bjerkli 9043 240b 
Erik M. Haugen 9122 260 
Anna Ulen 9301 261 
Gunnhild Flakstad Tikriti 9294 253 

p:::::::: j\f:i:\ti:::::::i\;: 

LEDIGE STILLINGER: 

Jurist (Konsulent/F.konsulent, vikar) 
Ur .  16-19/17-24 
Ved Administrasjonsavdelingen 

Nr. 17/92 
Søknadsfrist: 27. august 1992 

Avdelingsingeniør 
Ur .  13-18 
Ved Region Vest-Norge 

Nr. 18/92 
Søknadsfrist: 27. august 1992 

Søknad sendes: 
NVE, Region Vest, Boks 53, 6801 FØRDE 

Ansvarlig: 
Redaktør: 
Loy-out: 

uii&e 1JAJcc 

°1•'- " " " '  
t eg l ' \ eko l ' \ t o  .. et 

Oppi.: 380 
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Informasjon fra 

DIREKTØRMØTENE 12, 13 OG 14 

John Ånon Jonassen (sekretær for direktermete) 

Statusraøøort for IT-omrldet 
På direktørmøtet den 10.07 .92 ble statusrapport for IT-området 
lagt frem. De viktigste resultatene i første halvår var bl. a. at 
ND-maskinene nå er utfaset og vedlikeholdskontraktene sagt 
opp, at Control Data har fått kontrakt på levering av en ny 
UNIX-maskin til NVE som erstatning for CYBER-maskinen. 
Videre er ES4 lagt over på UNIX med betydelig forbedring av 
responstiden. Omleggingen til nettverk på regionkontorene er 
gjennomført med postiv tilbakemelding til AD. 

Nytt arfdlSYSlem til NVE 
I samsvar med EDB-koordineringsgruppens innstilling ble det 
vedtatt å gå til anskaffelse av OMEGA-arkivsystem. Det var fire 
systemer som ble vurdert, men OMEGA saks- og 
dokumentarkiv var det eneste systemet som tilfredsstilte 
kravene til funksjonalitet og tekniske spesifikasjoner. 

Enøk 01 inneklima i M 29 
Utgangspunktet for Enøk/innelclima-arbeidet er et uttrykt behov 
for en systematisk rehabilitering av M 29 og et ønske om at 
M 29 skal være et «utstillingsvindu» for enøk. En prosjekt- 
gruppe bestående av Benedicte Holter, Helge Bjømestad, 
Elisabeth Lycke og Birger Bergersen har gjennomført en 
analyse av enøkpotensialet og inneklimaet. Innerniljøproblemets 
omfang og karakter ble kartlagt gjennom en 
spørreundersøkelse. På bakgrunn av denne undersøkelsen og de 
målinger som ble foretatt, kom gruppen frem til følgende 
hovedanbefalinger for inneklima-tiltak: 

I. Utskifting av ventilasjonsanlegget 
2. Arbeidsfeltorientert belysning i kontorer 
3. Etablering av et nytt renholdskonsept 
4. Dagslyssystem i kombinasjon med «True-lite» 

lysrør til almennbelysning i spesialrom som 
bibliotek, tegnesal og kantine 

5. "True-lite" lysrør i indre møterom som erstatning for dagslys 

Prosjektgruppen anbefalte f;lgende fremdrift for enek: 

I. Forhandling om ny kraftkontrakt 
2. NVE må bestemme seg for hvilket nivå M 29 skal ligge på 

når det gjelder energiforbruk og innelclima og for hvor 
mange år det skal ta før dette nivået nås 

3. NVE bør inngå en rammeavtale med automatikkleverandør 
4. Gjennomføring av strakstiltak 
5. Justere anleggene opp til akseptabelt nivå 
6. Gjennomføre anbefalte enøk-tiltak 

Direktermøtet konkluderte med at Administrasjonsavdelingen 
må innarbeide de anbefalte enøk-tiltakene i kommende års 
budsjetter. Eventuell utskifting av ventilasjonsanlegg må knyttes 
til leieinntekter både fra leietaker og fra NVE selv. 
Direktørmeter vil ta stilling til de ulike enøk-tiltakene i forbin- 
delse med fremtidig budsjettbehandling. 

Arbeidsgruppe for kvalitetssikring aw budsjett- 01 
regnskapskontrollen i NVE 
På bakgrunn av Riksrevisjonens pålegg om endring av 
anvisningspraksisen i NVE, ble det foreslått opprettet en gruppe 
bestående av Anstein Haugen {leder), Bjørn Wold, 
Einar Beheim og John Ånon Jonassen for å se på et opplegg for 
å kvalitetssikre rutinene omkring budsjett- og regnskaps- 
kontrollen i NVE. En representant for Riksrevisjonen vil delta i 
gruppen. Målet er å forbedre kontrollrutinene, og å få tilbake 
anvisningmyndighet på seksjonsnivå. Dette kan gjøres gjennom 
å dokumentere at NVE har et kvalitetsmessig godt kontrollsys- 
tem. Direktørmøtet vedtok å opprette gruppen, men ønsket å 
reservere begrepet «kvalitetssikring» til faglige aktiviteter. 

Forts.  neste side 

KONGENS Sell V 
Karsten Johan Warloe fikk Kongens fort jenestemedalje i sølv av Lunners ordfører Harold Nessjøen. 

Overrekkelsen skjedde p6 en tilstelning i NVE den 24.08.92 med Erling Diesen 

tilstede sammen med tidl igere kolleger. Karsten Johan Wor loe gikk tidligere i 6r 

av med pensjon fro stillingen som r6dgi \  zr ved Energiavdelingen 

e t te r  ti lsammen 40 ors tjeneste i NVE. 

Svein Storstein Pedersen 

l rHerm-,r!Ul! I   



Arbeids1ruøøe tør 11nleria1 II kra, til enøk DI lokal 
eaergiølaale11ia1 
Arbeidet med retningslinjer for Energilove s §§ 3-6 og 3- 7a 
har tydeliggjort konflikter mellom pålagte 
forvaltningsoppgaver, konkurranseutsatt v lcsomhet og 
monopolvirksomhet i everkene. OED vil 1 l denne bak-grunn 
nedsette en arbeidsgruppe, og DM vedtok oppnevne Asle 
Selfors, Kristian Løkke, Pål Meland og M; me Amundsen som 
NVEs representanter i denne gruppen. 

Hal1lrsra1Porterin1 
Direktermetet den 10.08.92 var mer eller I indre viet halvårs- 
rapporteringen. Regnskapsrapporten pr 30 16.92 viser at NVEs 
budsjettsituasjon tilsynelatende er god, mf det er allerede nå 
klart at det blir overskridelser på lønnsbud jettet som må dekkes 
opp ved innsparinger på post 11. Videre v : man at det kommer 
store utgifter i løpet av annet halvår bl. a. 1 grunn av EDB- 
innkjøp og stor feltaktivitet som gjør at N' Es budsjettsituasjon 
totalt sett må betegnes som stram. Direkte nøtet gjennomgikk 

budsjettsituasjonen for de enkelte postene, og konkluderte med 
at foreløpig ser det ut til at alle postene, utenom leieinntektene 
fra Statkraft, vil bli som budsjettert. 

Direktørmetet gjennomgikk de resultatmål med store avvik i 
måloppnåelse, fremdrift eller ressursforbruk. Behandlingen av 
disse målene vil fortsette på neste direktørmate, som ble 
berammet til 24.08.92. Her vil også en fullstendig 
resultatrapport for første halvår behandles. Denne rapporten skal 
sendes Olje- og energidepartementet. 

Strateøi-arbei det 
På hven av direktørmøtene er strategisk planlegging et tema. 
Diesen har gitt Asle Selfors og John Ånon Jonassen i oppgave å 
utarbeide et opplegg for å bruke VP/budsjett-brevet som en 
mulighet for ledelsen til å gi strategiske prioriteringssignaler for 
kommende virksomhetsplan og budsjett På direktørmøtet den 
10.08.92 ble et utkast til et slikt brev diskutert. Den endelige 
behandlingen av brevet vil skje på direktørmøtet den 04.09.92. 

Avd.dir I Vassdragsavdellng«' .;øJørn Wold 
Tiltredelse ved årss ftet 

NYE MEDARBEIDERE: 
Bjørnå, Kjell Otto A Avd.dir. 

16.07.92 

Gimming, Terje NORAD Sjef sing. 
01.08.92 

Gjermundrød, Knut ER Overing. 
24.08.92 

Johnson, Torgeir ER Overing. 
24.08.92 

Lund, Britt AF F.fullm. 
Arkivet 20.07.92 Vikar 

Venjum, Arne MM Rådgiver 
17.08.92 

PERMISJON: 
Alf Adler 31-08-92, 2-3 år 

PENSJONISTER: 
Evensen, Peder 
Høisæther, Magnhild 
Stensrud, Bjarne 
Warloe, Karsten 

SLUTTET: 
McNeil!, Desmond 

Reg. Øst 
Reg. Vest 
TB 
EK 

Norad 

NAVNENDRING: 
{Anette Kristine Hals) 
Anette Kristine Hals Hafsås, ME 

{Reidur Hansen) 
Reidun Eriksen, AF 

(Anne Mette Johnsrud) 
Anne Mette Hjellet 

31.07.92 
31.07.92 
31.08.92 
30.06.92 

Oppslag 
på vegger og dører. 

Be.,..edicte -Holte,. 

I disse oppussingstider ser vi tydeligere enn ellers et stort 
problem for oss som har ansvar for huset. Det gjelder alle små 
og store oppslag på kontordører, glassdører og andre dører, 
vegger i heisen og korridorer, kort sagt: over alt hvor noen 
ønsker å pynte opp med festlige tegninger, klistremerker, fotos 
eller gi beskjeder. 

«Restene» etter alle oppslag er ikke leu å fjerne, noen ganger 
hell umulig. Deue fører bl.a. til et dårligere resultat av oppus- 
singen enn vi ønsker. 

Vi håper euer hvert å få oppslagstavler i alle avdelinger slik at 
alle viktige beskjeder kan konsentreres der. Personlige beskje- 
der som ferie, tjenestereiser etc. skal meldes på telefonen eller 
via flexisysternet, ikke på kontordøren. Andre muligheter til å 
gi beskjeder er også via VOIS eller rnailsystemet på PC'ene 
euer hven som det kommer igang for alle. Er del tvingende 
nødvendig med el oppslag på kontordøren, så bruk navnskiltet 
som underlag for tapen. 
Skal det gis en allmenn beskjed, kan denne sendes ul til alle i 
NVE via inteminfo. Det er mange kanaler å velge mellom og 
unødvendig å bruke dører og vegger. 

Når det gjelder utsmykning av de lange korridorene, må det 
være en plan for hvordan det skal foregå slik al det blir 
helhetlig. 



Be"edicte  Holte 

• FLYTTING I M29 . 

Første helg i september får vi nye leieboere i M29. Det 
gjelder deler av Husbankens Boligavdeling, ca. 30 personer. 
De flytter inn i hele l. etasje nord minus datasentralen. 
Videre forhandlinger med Husbanken om leie av flere kontorer 
i M29 er ikke ferdig og derfor usikkert. 

I midten av september er det flyttetid for HM og de i V som 
ikke allerede er i 6. etasje. HM skal ha den nordligste delen og 
V fra rotunden og nordover frem til HV, begge 6. etasje. Det 
kommer egen internmelding om nøyaktig plassering av hver 
enkelt. I september begynner biblioteket sin flytting til 5. 
etasje. Deretter flytter arkivet også til 5. etasje. 

Videre planer er å gjøre istand kontorer for flere H-folk, de som 
skal opp i 5. etasje nord, deretter Hi 4. etasje nord, så E, Mi 4. 
etasje og tilslutt resten av A (AO, AD, AJ, og resten av AF) i 5. 
etasje og FoU i 6. etasje. Flyttedatoer for de som er nevnt i 
dette avsnittet er noe usikkert ennå, vi vet ikke helt hvor mye tid 
vi trenger og hvor langt budsjettet rekker iår (et godt stykke, 
håper vi). Det hjelper godt på budsjettet at så mange er villige 
til å ta i et tak med egen flytting slik at vi slipper å leie inn 
flyttefolk. 

Vi minner om at INGEN md plugge ut sin PC fra nettet før de 
har kontaktet AD, ellers bryter nettet sammen for flere. 

NYTT FRA 
TELEFONFRONTEN 

I disse dager legger vi inn nytt program i telefonsentralen. 
Dene skal føre til en del forbedringer og vi ber dere legge merke 
til at 

* det ikke lenger er nødvendig å trykke 9 for å kunne bruke 
VOIS. På televerkets tjenester må 9 fortsatt brukes. 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 

En redegjørelse i forskjellen mellom : 
• 

* hvis du ringer til et intemnrt. som er viderekoblet til 
intern personsøker eller til et eksternt telefonnr. (f.eks. 
mobiltelefon), vil du få en talemelding som forteller om 
viderekoblingen før samtalen kobles gjennom. 

H e i !  

  #r, /.u  t,a,u • 

... & fet  ® u u .  
   t d u -   k d j d  

ORGINAL og KOPI  

T e 9  nekonto. .-et  

Tegnekontoret har observer-t al de t  forekommer 
misforståelser vedrørende kvaliteten på kopier ut 
ifra henholdsvis ORIGINALER og kopier 

En ORIGINAL, den første tegningen som blir skrevet ut 
fra skriveren, eller laget lay-out på, er klar og ren, skrevet 
på matt papir som ikke reflekterer, og den har rene 
vinkler. 

Uansett hvor fin kopieringsmaskin vi har, vil en 
kopi av en kopi aldri bli bedre en den kopien man kopierer 
fra. En kan gjøre svakhetene mindre fremtredende, enten 
ved å gjøre bakgrunnen mørk eller lys og da ser den bedre 
ut rent optisk, men tegningen vil forskyve seg litt for hvert 
ledd en kopierer.Det er også vesentlig hva slags papir 
kopien er hentet fra. 

Kopieres det et farvetrykk på en sort/hvit kopimaskin, •. ;l 
farvenes metthetsgrad komme frem som gråtoner, noe som 
ofte gir et bedrøvelig resultat. Det tryggeste er å bruke 
sort/hvitt-bilder på en sort/hvitt kopimaskin. 

Ved å henvende deg til tegnekontoret, kan vi gi deg råd 
om hvordan du bør gå frem, for å oppnå det beste resultat 

• • 

• 

Nytt samlet plan kart ! 
ER og IIM h a r  u t a r b e i d e t  ct nyt t  k a r l  o v e r  
planlagte og eks i s t erende  kraf tverk  i N o r g e .  

K a r t e t  v i ser  o g s å  vernevassdrag  og nasjonal -  
parker .  

Alle in tereser le  k a n  få k a r t e t  ved  å h e n -  
v e n d e  seg  til IIM, i 6 . e t g .  Nord  

P e , .  

lf!!IJ!gfdf ,·vi vente å tå intii\}i£ J''f i ikk.i:Iiit.&liill 
DmUæD'm0000lF® 0i 
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Denne gang er det vassdragsavdelingens tur og deler av hydrologisk avdeling 
som begge er flyttet til 6. etasje (nordfløyen) samt 2 kontorer i 7. etasje. 

' 
0 

VASSDRAGSAVDELINGEN: 
Avd. dir. 
Marit Fleischmann 
Lisbeth Løchen 
Anne Marie Rishaug 
Asbjørn Molle 
Oddvar Fossheim 
Knut Gakkestad 
Astrid Brynildsen 
Stener Dannevig 
Øivind Andersen 
Knut Rønriksen 
John Døsvik 
Jon Ame Eie 
Haavard Østhagen 
Ivar M. Sæveraas 
Anne Kronen Helgestad 
Jens Aabel 
Steinar Pettersen 
John Brittain 
Halvard Berg 
Torbjørn Bogen 
Jacob Gjerde 
Tone Braadland 
Lars Stalsbe rg tlf.: 9112 

Arve Tvede 
Hilde Hagen 
Randi Pytte Asvall 
Morten Due 
Anund Kvambekk 
Hans Chr. Olsen 
Ragnhild Hougsnæs 
Margrethe Elster 
Torstein Herfjord 
Sverre Huseby 
Jan Holmqvist 
Inger Marie Traagstad 
Svein Homstvedt 
Harald Hø if ødt 
Astrid Voksø 
Jim Bogen 

Henrik Svedahl 

rom 602 
" 604 
" 603 
" 605 
" 611 
" 639 
" 610 
" 609 
" 608 
" 608 B 
" 606 
" 607 
" 614 
" 615 
" 613 
" 612 
" 616 
" 708 
" 706 
" 644 
" 636 
" 642 
" 635 
" 634 (eng. fra HM til VV midlertidig) 

HYDROLOGISK AVDELING- HM: 
rom 624 B 

" 624 
" 623 
" 622 
" 621 
" 620 
" 619 B 
" 619 
" 618 
" 617 
" 627 C 
" 628 
" 629 
" 630 
" 631 
" 632 

" 633 

OBS! Knut Gjermundrød har tlf.: 9266 ,  ikke 9303 som tidligere opplyst. 
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De tidligere stedlige revisorene er nå å treffe ved Riksrevisjonens 
hovedkvarter på Victoria Terrasse på følgende telefonnummer: 

Forværelse 
Vågeskar 
Mikkelsen 
Andreassen 

9. kontor 34 21 65 
34 22 88 
34 21 58 
34 21 61 

0 

Adressen er: 
Riksrevisjonen 
9. kontor 
Postboks 8130 Dep., 
0032 OSLO 

Tlf. sentralbord: 
Telefax: 

34 23 00 
34 21 28 

Revisjonen av NVE vil f r a o q  med september 1992 bli utført som 
besøksrevisjon. Ved besøksrevisjonen har de til disposisjon kontorene 
022 og 021, som i NVEs neste telefonliste vil være registrert på 
henholdsvis Mikkelsen og Andreassen. 
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RAPPORT OM OPPNÅDDE RESULTATER I NVE 
1. HALV ÅR 1992 

For at NVE skal nå sine mål er det  viktig at alle avdelinger, seksjoner og medar-  

beidere trekker i samme retning. Ved å sende ut resultatrapporten for 1. halvår 

ønsker vi å gi alle medarbeidere i NVE et innblikk i hva som gjøres i andre  seksjo- 

ner og avdelinger, og på den måten bidra til en felles forståelse for NVEs mål.  

Det legges s tørre  og s tør re  vekt på resultatrapportering i staten,  og Regjeringen 

h a r  vedtatt  at departementene og underliggende etater i budsjettsammenheng skal  

pålegges en skjerpet  plikt til å beskrive målene som skal nås og hvilke resultater 

som har  blitt oppnådd.  Dette betyr at NVE må legge s tørre  vekt på 
- - 

resultatbevissthet i våre virksomhetsplaner og budsjetter,  og i vår  rapporter ing 

in ternt  og eksternt for å kunne konkurrere  om begrensete budsjettmidler. Denne 

resu1tatrapporten er en del av NVEs rutinemessige rapporter ing til 

Olje- og energidepartementet, og det  er lagt vekt på å rapportere  aktiviteter som 

er nevnt i OEDs tildelingsbrev for 1992. Resultatrapporten er utarbeidet på basis 

av seksjonenes og avdelingenes innspill. Denne rapporten er gjennomgått i 

direktørmøtet,  og det  er vedtatt  tiltak for å korrigere avvik som har  oppstått  i 

1. halvår .  

Med hilsen 



RESULTATRAPPORTERINGFORNVESHOVEDAKTIVITETSOMRÅDER 

EFFEKTIVf KRAFTMARKED 

Monopol.kontroll, klagesaker 

I 1991 hadde NVE 4 formelle klagesaker til behandling. T.o.m. juli 1992 har NVE 
mottatt i alt 27 formelle klagesaker, og en rekke uformelle klager og forespørsler. 
14 formelle klager er mottatt i juni og juli, og vi ser en klar økende tendens i 
antallet klager. Seksjonen har ikke kapasitet til å behandle klagesaker på en 
faglig forsvarlig måte dersom antallet saker holder seg på antallet fra de siste 
måneder, når vi samtidig erfarer at avgjørelser må skje rimelig hurtig for at 
partene skal ha nytte av vår behandling. Klagesakene har store økonomiske 
konsekvenser både for everk og kunde. Samtidig reiser de fleste klagesakene 
prinsipielle spørsmål som krever utredning og generell avklaring. 

Av årets 25 klager pluss to fra 1991, er det fattet avgjørelse i 4 saker, 6 saker er 
løst ved at partene er blitt enige med NVEs hjelp, mens 1 sak foreløpig er stillet 
i bero. 16 saker er til behandling. I 1992 er 3 klagesaker påklaget til 
departementet. 

Det er gitt konsesjon til 5 selskaper som selger og kjøper kraft uten å eie nett eller 
produksjon. Det er lagt opp til en forenklet konsesjonsordning for bedrifter o.a som 
har lokale nett med få kunder. 

Tarifferingskriterier, retningslinjer for klagebehandling 

Revidert versjon av NVEs retningslinjer for overføringstariffer ble sendt ut i mars. 
I retningslinjene fastsettes prinsippet om punkttariffer, og det legges til rette for 
et enhetlig tarifferingssystem for sentral-, regional- og distribusjonsnettene. 

NVE har bedt verkene rapportere status for punkttariffene. Pr. juli 1992 er det 9 
regionale verk som har oppgitt punkttariffer, de øvrige oppgir stort sett at de 
jobber med saken og vil ha punkttariffer klare innen årsskiftet. Dette er for sent 
dersom distribusjonsnettene skal klare NVEs frist om å ha punkttariffer klare 
innen årsskiftet. De 9 verkene har tildels lagt seg på svært ulike beregningsmåter. 

EFI/Energidata arbeider med veileder for utarbeidelse av punkttariffer for Norges 
Energiverkforbund. NVE vil gi uoffisielle kommentarer til veilederen, men gir 
ingen godkjenning. 

Statnetts punkttariffer er implementert, men ikke alle økonomiske og praktiske 
detaljer er endelig avtalt mot hver enkelt bruker. Det er fortsatt uavklarte 
problemer knyttet til sentralnettets utstrekning og praktiseringen av overgangs- 
ordninger. 

Det er helt avgjørende at punkttariffene innføres så raskt som mulig. Kraft- 
handelen på tvers av regioner er aksellererende, og uryddighet rundt tariffering 
over flere nett ligger som et potensielt konfliktområde. NVE ser derfor med stor 
bekymring på fremdriften i verkene. Dette er åpenbart et komplisert område for 
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det enkelte verk, der verkene også står 1 en dobbelrolle som netteier og 
konkurranseutsatt kraftleverandør. 

Veilederen fra Energiverkforbundet vil ventelig foreligge uoffisielt i slutten av 
august.  NVE vi fra dette tidspunktet aktivt følge opp verkene mht.  punkttariffene. 
NVE anser det som viktig at en mest mulig enhetlig beregningsmåte legges til 
grunn, men kommer ikke utenom å tillate lokale tilpasninger. 

Regler for statsstønad 

NVE har deltatt i arbeidsgruppe under OED som har  utarbeidet nye regler for 
statsstønad til elforsyningen. Forslaget er ennå ikke ferdig behandlet i 
departementet. Hovedkonklusjonen fra gruppen er meddelt NVE som foreløpige 
retningslinjer. NVE har informert de aktuelle verkene om nye prinsipper. Det 
arbeide= med å utvikle statistisk datagrunnlag for å vurdere søknader. 

OED har  lagt opp til en streng praktisering av de nye prinsippene. Omleggingen 
har  på kort sikt ført til færre søknader om stønad (verk som tidligere var i 
stønadsposisjon finner nå at de ikke er aktuelle), men forventes å kunne gi en 
økning på noe lengre sikt når verkene blir kjent med de nye reglene. 

Utarbeidelse av metoder for sammenlignende analyser og "målestakkonkurranse" 

Prosjektet utføres av SNF i samarbeid med EFI.  OED deltar i styringsgruppen 
som ledes av NVE. Pga. forsinket oppstart og problemer knyttet til inngangsdata 
er prosjektet forsinket 2-3 måneder i forhold til prosjektplanen, som la opp til 
avslutning av første fase innen utgangen av 1992. Det foreligger en foreløpig 
rapport om "Teknisk effektivitet i fordelingsverkene". Fremdriften for prosjektet 
er nå tilfredsstillende. 

Oppfølging av intern organisering og regnskapsførsel i energiverkene 

Det er laget utkast til skjema for verkenes økonomiske rapportering til NVE. 
Dette er sendt alle energiverkene for kommentarer. Norges Energiverkforbund 
arbeider med oppfølging. Skjemaet gir en beskrivelse av NVEs krav mht.  inndeling 
i virksomhetsområder og synliggjøring av transaksjoner mellom virksomhets- 
områdene. Det tar  utgangspunkt i en standard regnskapsoppstilling. Det har  vært 
svært få negative reaksjoner på skjemaet. 

Det må lages systemer for innhenting, bearbeiding og analyse av regnskapsdata 
dersom de skal være til nytte for NVE. Dette er et viktig arbeide som skal 
prioriteres høsten 1992. Det har vært kontakt med SSB om samordnet innhenting 
av data fra everkene. Foreløpig tilbakemelding fra SSB antyder at det vil være 
vanskelig å få til en slik samordning. 

Refusjon av dokumentavgift til Oslo Lysverker og Lyse Kraft 

Anmodning om utbetaling er ikke mottatt fra Oslo Lysverker eller Lyse kraft. For 
Lyse avventes også oppfylling av de særlige vilkår som er vedtatt av Stortinget. 
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Konsesion til Statnett 

Ordinær konsesjon gikk ut 01.05.92. Konsesjonen er prolongert inntil videre. Ny 
konsesjon har avventet avtalen mellom Samkjøringen og Statnett og 
departementets avgjørelse på grunnlag av denne. 

Driftskoordinering 

NVE har startet opp arbeidet på grunnlag av avtale mellom Samkjøringen og 
Statnett. Foreløpige synspunkter meddeles departementet i våre kommentarer til 
denne avtalen. NVE har videre initiert og deltatt i arbeidsgruppe med 
departementet om mål og rammer for de fysiske kraftmarkedene. Foreløpig 
rapport fra gruppen foreligger. 

INTRODUKSJON AV EFFEKTIV ENERGITEKNOLOGI 

Lokal energiplanlegging 

Det er i 1992 1. 7 5 Mill. kr til disposisjon for metodeutvikling innenfor lokal energi- 
planlegging. Av disse har REMM-programmet mottatt tilsagn på kr 800.000,-. Til 
prosjektet "Starthjelp" i regi av Norenergi er det bevilget kr 100 000,-. Prosjektet 
tar sikte på å hjelpe flest mulig everk i gang med planprosesser. Flere andre 
prosjekter er under vurdering, men det er foreløpig ikke tatt  noen beslutning. 

En arbeidsgruppe med representanter fra OED og NVE vil innen 15.09.92 avklare 
om arbeidet med lokal energiplanlegging skal videreføres i NVE og i tilfelle på 
hvilken måte. Av samme årsak er arbeidet med metodeutvikling stagnert. Videre 
arbeid vil eventuelt igangsettes etter at ovennevnte spørsmål er avklart. 

REMM programmet 

Programmet, som er bransjestyrt, har etterhvert utviklet seg til å bli et meget 
godt forum for diskusjon av aktuelle problemstillinger innen lokal energi- 
planlegging og følger i hovedsak de vedtatte planer. 

Enøk-arbeid i everkene. 

I forbindelse med oppfølging av energiloven har NVE ansvaret for å stimulere til 
et effektivt enøk-arbeid i regi av everkene. 1. halvår 1992 har det vært lagt vekt 
på å bidra til at enøk-miljøene i engrosverkene viderefører arbeidet gjennom 
samarbeid med fordelingsverkene. For å unngå uheldige bindinger bør disse 
miljøene skilles ut som egne aksjeselskap med f.eks flere fordelingsverk som eiere. 
NVE har bidratt til opprettelsen av et slikt selskap i Buskerud. En rapport om 
dette er under utarbeidelse og vil foreligge i 3. kvart. 1992. Den samlede enøk- 
aktiviteten i engrosverkene samt fremtidsplaner for disse er kartlagt i en egen 
rapport som er utarbeidet i NVE. Videre er det tatt  initiativ til utarbeidelse av en 
veiledning for utarbeidelse av enøk-strategi og organisering av enøk-arbeidet 
lokalt. Dette arbeidet er blitt utført i nært samarbeid med everkene i Sør 
Trøndelag og resultatene vil bli publisert i løpet av 3. kvartal 1992. 
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Nye fornybare energikilder 

Kartlegging av realistisk utnyttbart potensial for vindenergi kommer til å bli 
revidert i 1992. Arbeidet er i det nærmeste ferdig. Kostnadene for nye, fornybare 
energikilder oppdateres fortløpende når ny teknikk blir demonstrert gjennom 
programarbeidet 

Kvantifisering og prioritering av miljø- og systemvirkningene ved nye, fornybare 
energikilder utføres innenfor prosjektet "Kvantifisering av miljøulemper ved ulike 
energi teknologier". 

Evaluering og utarbeidelse av ny strategi for vind- og bølgeenergi: 

Bølgeenergi: 

NVE stilte seg skeptisk til handlingsplan og strategi som i 1991 ble fremlagt av 
programstyret for bølgeenergi. Vi mente at tidsperspektivet for 
introduksjonsvirksomheten var altfor lang. Introduksjon gjøres kun av teknologi 
som kan vise seg konkurransedyktig i et 3-5 års  perspektiv. I denne anledning ble 
et prosjekt iverksatt for å klargjøre hvorvidt den mest konkurransedyktige 
teknologien (den eneste som industrien var interessert i) kunne oppfylle NVEs 
kriterier for bygging av demonstrasjonsanlegg. Resultatet ble at det ikke kommer 
til å bygges et demonstrasjonsanlegg i Norge. Bygging i utlandet vurderes 
(markeder med større betalingsevne). NVEs initiativ til fremskyndelse av 
handlingsplan har  resultert i at NTNF nå revurderer hele programmet for 
bølgeenergi. 

Vindenergi: 

Introduksjons- og demonstrasjonsprogrammet for vindenergi løper ut i 1992. For 
å gi underlag for vurdering av en eventuell norsk produksjon av vindturbiner eller 
komponenter til vindturbiner, er en industriutviklings-gruppe nedsatt.  Denne 
gruppen skal legge frem forslag til plan for vindenergiprogrammet fram mot år 
2000. Det er også nedsatt en strategigruppe for å klarlegge de rammebetingelser 
som må til for å gi vindenergi (og andre nye, fornybare energikilder) mulighet til 
å konkurrere på like vilkår med framtidig ny produksjon av elektrisitet fra 
tradisjonelle energikilder. Gruppen skal videre vurdere de tiltak som kreves for 
å få norsk industrideltakelse på banen. 

Evaluering av vindenergiprogrammet kommer til å bli utført høsten 1992. 
Resultatet fra de to nevnte gruppene, samt evalueringen, kommer til å danne 
grunnlag for videre strategi for vindkraft i Norge. 

IEA-samarbeidet innenfor vindenergi består i 1992 av to deler: 

1. Informasjonsutveksling. Formålet er å videreutvikle vindteknologien 
gjennom "co-operative action" og informasjonsutveksling. Gjennom dette 
programmet får Norge en god teknikkoppfølging, som kommer alle aktører 
innenfor vindenergi i Norge til gode. 
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2. Samarbeid om utvikling av store vindturbinsystemer. Norsk deltaker er 
JFE. I dette programmet utveksles erfaringer fra nasjonale demonstrasjons- 
og FoU-programmer vedr. vindparker og større vindturbiner. Norge har i 
1991 oppført en vindpark på Vikna i Nord-Trøndelag. Denne skal 
kompletteres med ytterligere to turbiner i størrelsen 500 kW. Vindparken 
forventes å bli ferdigstilt 1. halvår 1993. 

KOSTNADSEFFEKTIVT ENERGISYSTEM 

Konsesjoner for elektriske anlegg 

NVE har i første halvår meddelt ca 55 anleggskonsesjoner og 10 område- 
konsesjoner. Det er videre arbeidet med utkast til en omfattende saks- 
behandlerhåndbok for konsesjonsbehandling etter energiloven. Plan- og bygnings- 
lovprosjektet er videreført i første halvår, og referansegruppen har gjennomført 3 
møter. Utkast til utredning om Plan- og bygningsloven og Energiloven ble fremlagt 
i løpet av første halvår 1992. Seminar om emnet er fastsatt til 08.09.92. 

Regional kraftsystemplanlegging 

Det er utarbeidet et utkast til veileder for en regional kraftsystemplanlegging som 
anleggskonsesjonærene er pålagt å delta i. Samtidig er det laget et forslag til rund- 
skriv til områdekonsesjonærene om krav til orientering ved bygging av elektriske 
anlegg. Samlet vil disse tiltakene fremme en mer økonomisk utbygging av nettet. 
Utkastene er oversendt OED for eventuelle kommentarer, og er planlagt utgitt fra 
NVE i oktober 1992. 

U tenlandshandelen med kraft 

NVE har ført tilsyn med Statkrafts håndtering av kortsiktig utveksling av kraft 
mot utlandet i første halvår. OED er holdt orientert i egne rapporter. Ansvaret for 
denne handelen ble fra 01.07.92 overført til Statnett.  Opplegget for tilsynet med 
Statnetts utenlandshandel er under arbeid som en videreføring av det tidligere 
opplegget. NVE og Statnett samarbeider om en mer presis dokumentasjon for 
hvordan utenlandshandelen i praksis drives. 

Leveringskvali tet 

NVE skal etter forskriftene til energiloven fastlegge normer for leveringskvalitet 
overfor områdekonsesjonærene. NVE arbeider med problemstillingen som vil bli 
tat t  opp med departementet i løpet av annet halvår. Arbeidet støttes faglig 
gjennom en ekstern samarbeidsgruppe med Energiverkforbundet. 

Sentrale energifaglige spørsmål 

NVE har gitt vesentlige bidrag til rapporten "scenarier for kraftbalansen fram til 
år 2000". Rapporten ble utarbeidet av en interdepartemental arbeidsgruppe som 
avga innstilling til OED i april 1992. Vurderingene av kraftbalansen er senere 
benyttet både som underlag for Samlet plan og for Verneplan IV. 

Resultatrapport 1. halv&r 1992 .5. 



- - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Det teknisk-økonomiske grunnlag for vannkraftprosjekter er gjennomgått i 
forbindelse med arbeidet med Samlet plan og Verneplan N. Dette vil igjen kunne 
gi grunnlag for nye beregninger av langtidsgrensekostnad. 

Metodikk for beregning av korttidsgrensekostnad i et friere kraftmarked er under 
utvikling. NVE har samarbeidet med Statistisk sentralbyrå for å beskrive etter- 
spørselen etter kraft. NVE har også samarbeidet med Samkjøringen om en rapport 
om avsavnsverdier og etterspørselsfunksjoner. Resultatene skal bl. a. brukes til 
en bedre beskrivelse av elmarkedene i de produksjonsorienterte simulerings- 
modellene. 

OPPRUSTING OG UTVIDELSE 

Selve O/U-prosjektet som har pågått siden 1986 avsluttes i dagens form i løpet av 
1992. I første halvår er det ferdigstilt totalt 29 planer for demonstrasjons- 
prosjekter og 23 erfaringsrapporter. QIU-potensialet er blitt gjennomgått i 
tilknytning til Verneplan N og Samlet plan. Det er påvist et potensiale på 15,6 
TWh. Av dette er 2,2, TWh vernet eller plassert i Samlet plan kategori II, slik at 
13,4 TWh er tilgjengelig. 

Etter innføringen av statlig byggestøtte til opprusting/utvidelses-prosjekter har 
arbeidet i stor grad dreid seg om kartlegging og vurdering av prosjekter som i 
neste omgang kan være aktuelle for byggestøtte. 

Det er gitt tilsagn om støtte som dekker hele det disponible beløp For å gjøre 
ordningen kjent er det sendt ut informasjonsbrev til alle landets kraftselskaper. 
Det er et bestemt inntrykk at de aller fleste prosjekter som får støtte er igangsatt, 
eller fremskyndet på gunn av støtteordningen. Det ser ut til at alle de prosjektene 
som får støtte blir realisert. Det er til nå utbetalt 33 mill. kr. i tilskudd til 
påbegynte prosjekter, og dette har grovt anslått utløst ca 124 GWh og gitt 540 års- 
verk. Når alle midlene for 1992 er utdelt vil det utgjøre ca 400 GWh og gi ca 1400 
årsverk. 

SIKKERHET OG BEREDSKAP 

Internkontroll 

Arbeidet med internkontroll gis høy prioritet, og arbeidet er stort sett i rute. 
Utprøving av internkontroll-systemene er iverksatt for noen anlegg, og etter en 
prøvetid på ca 1/2 år skal man trekke ut erfaringene, og benytte disse til å 
utarbeide generelle retningslinjer for internkontroll av vassdragsanlegg. 

Kraftforsyningsberedskap 

De sikringstiltak NVE i medhold av energiloven kan pålegge kraftselskapene 
gjelder kun beskyttelse mot menneskepåførte skader, og ikke mot skader som 
skyldes naturgitte forhold og/eller teknisk svikt. Det er fr emmet forslag til OED 
om å utvide Energiloven på dette punktet. I tillegg har NVE revidert sitt oppsett 
for beredskapsplaner innen kraftforsyningen ved at disse planene også skal dekke 
håndtering av kriser i fred og en eventuell krigsberedskap. Som en del av dette 
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er det også iverksatt et kursopplegg i krisehåndtering for personell ved kraft- 
selskaper. 

VASSDRAGSFORVALTNING 

Konsesjonsbehandling av søknader om vassdragsreguleringer 

Det foreligger for tiden 25 forhåndsmeldinger om vassdragsreguleringer. Det kan 
regnes med at 4 av disse vil foreligge som søknader i løpet av 1993. Det gjelder 
prosjekter i Sauda, Skjerka, Øvre Otta og Namsen på til sammen 3800 GWh pr 
år.  Konsesjonssøknader som er klare til sluttbehandling i NVE, men utsatt i itd 
er: 

1. Ny reguleringskonsesjon fra Aursunden 
2. Eid kraftverk i Begna 
3. Erverv av 100% av aksjene i Viul kraft (Randselva) 
4. Nytt manøvreringsreglement for Kjeia kraftverk m.m 
5. Strusshamnvatn i Hordaland. Nedlegging m.m. 
6. Overføring av Øvre Flisa til Osensjøen 
7. Erverv av Vikselva og overdragelse av rettigheter (Trondheim) 

For å effektivisere konsesjonsbehandlingsprosessen er standardbrev og opp- 
lysninger lagt inn på data. I Skjerka-saken har man også begynt å behandle saken 
etter plan- og bygningsloven, bl.a. ved fastsettelse av undersøkelsesopplegg for 
konsekvensutredninger. Undersøkelsesopplegget utformes i nært samarbeid med 
utbygger, Fylkesmannen og natur- og miljøseksjonen i NVE. 

Na tur- og miljøtiltak 

NVE har avgitt en medarbeider til OED i første halvår for å arbeide med Verne- 
plan IV. Denne ble fremlagt av regjeringen i slutten av juni. Det har vært færre 
saker enn planlagt fra Norad om faglige uttalelser til vannkraftprosjekter i u- 
land. Seksjonen har hatt  mange henvendelser om verneplan for vassdrag og 
biotopforbedrende tiltak. Det er utarbeidet en fyldig stand til Skogbruksmuseets 
Nordiske jakt og fiskedager som avvikles i begynnelsen av august. Det er lagt vekt 
på miljøtiltak i vassdrag. Det er også utarbeidet en kort video om NVEs arbeid i 
vassdrag. Det er lagt vekt på biotop/fiskefremmende tiltak. 

Tilsynsarbeidet har i første rekke vært konsentrert til Svartisen anleggene, 
Meråker, Haukrei og Hekni. Til nå har det vært utført noe mindre tilsyn enn for- 
ventet, men det vil tradisjonelt være størst aktivitet på ettersommeren og høsten. 
På flere anlegg hvor byggearbeidene i det vesentligste er sluttført, har det vært 
ønske om assistanse fra NVE. Dette gjelder bl.a. Vinstraanleggene, Kvænangen 
og Bardufoss. NVE deltar med faglig ekspertise i flere vannbruksplaner bl.a. 
Namsen, Øvre Orkla og Mandalsvassdraget. NVEs medvirkning og engasjement 
er uavklart. 
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Forbygningsvirksomhet: 

Forbygningsvirksomheten har foregått løpende omtrent som forutsatt. Det er i 
første halvår utført ca 31 km forbygging, 16 terskler/ bunnstabilisering, 1 rasvoll, 
ombygging av 2 pumpestasjoner, samt miljø-/ fisketiltak på 4 anlegg fordelt på ca 
11 km elvestrekning. Det er mottatt 93 nye søknader om sikrings- eller miljøtiltak. 
Det er utarbeidet 77 planer for forbygningsarbeid/ terskler/ miljøtiltak med et 
samlet kostnadsoverslag på ca 37 mill. kroner. Det er sendt ut 71 planer til høring 
eller med bevilgning. 

På grunn av stram økonomi i kommunene, kombinert med innføring av 25% 
distriktsandel, viser det seg vanskelig å få distriktsvedtak. Dette gjelder også 
forbruk av sysselsettingsmidler, som har samme krav til distriktsandel. 

Analysen av forbygningsvirksomheten er gjennomført og krevde betydelig arbeids- 
innsats både sentralt og på regionkontorene. Habberstad avga rapport pr. 
12.03.92, som er oversendt OED med NVEs kommentarer. 

Andre inngrep i vassdrag enn kraftutbygging 

NVE mottar en rekke forespørsler knyttet til inngrep i vassdrag. Fra region- 
kontorene er det rapportert at 492 henvendelser om andres inngrep i vassdrag er 
besvart skriftlig i første halvår. I tillegg kommer et antall  muntlige henvendelser, 
antakelig i samme størrelsesorden. 

HYDROLOGISK DATAINNSAMLING OG FLOMVARSLING 

Pr i dag består NVEs overflatestasjonsnett av vel 200 stasjoner der noe over 90% 
nå er utstyrt med elektroniske dataloggere. De resterende vil utstyres i løpet av 
2. halvår. Oppdragsvirksomheten har utviklet seg som planlagt. 

Flomvarsling 

Aktivitetsnivået innen flomvarsling er høyt og det er etablert en formell 
vaktordning med egen særavtale. Videreutvikling av flomvarslingen går etter 
planen. 

Polarhydrologi 

Det er bevilget midler til drift av avløpsstasjonene Bayelva og DeGeerdalen på 
Svalbard, og for sedimenttransportundersøkelser i Londonelv. Arbeidet har gått 
etter planen. 

Vassdragsregisteret 

Budsjettmidlene er i hovedsak benyttet til konsulentbistand i forbindelse med 
nedbørsfeltinndelingen i Arc/Info, til engasjert bistand i forbindelse med 
registreringsarbeid (fotoregister og Samlet plan), og til utstyr og drift av 
Kontaktgruppen for Vassdragsregisteret. 
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• FOU 

Ett  viktig FoU-prosjekt er "Dokumentasjon av verneverdier i Verneplan I og II". 
En medarbeider er engasjert til å utarbeide opplegg og forslag til differensierte 
forvaltningsmåter av vernede vassdrag. Det er valgt ut 5 prøvevassdrag. Møter 
med de berørte kommuner er avholdt og resultatene virker lovende. Det er inngått 
kontrakt med NINA om ferskvannsbiologiske undersøkelser i verneplan I og II - 
vassdrag i Troms og NVE vil selv foreta undersøkelser om geofaglige, botaniske 
og landskapsmessige forhold i vassdrag i Finnmark. 

Biotopjusteringsprogrammet 

Programmets fase I avsluttes med konferansen "Inngrep i vassdrag: konsekvenser 
og tiltak" i februar 1993. Programmet følger den oppsatte plan. To delprosjekter 
har levert rapporter som vil bli publisert i løpet av høsten 1992. Resultatene så 
langt av programmet er interessante og viser at ved ulike tiltak kan skader og 
ulemper ved inngrep i vassdrag reduseres. 

Etterundersøkelser. 

Forberedelsene til en oppsummerende konferanse i februar 1993 pågår. I denne 
konferansen "Inngrep i vassdrag: konsekvenser og tiltak" inngår også Biotop- 
justeringsprogrammet. Prosjektene i første fase er under avslutning. Årsrapport 
for 1991 er utgitt, samt rapport fra FoU-prosjekter i Orkla. En foreløpig opp- 
summering av resultatene vil bli gitt under Nordisk Hydrologisk konferanse i Alta 
i august.  

Vassdragsdrift. 

Det er foretatt oppsummering på et internt seminar vedrørende vannbruks- 
planlegging og NVEs videre engasjement her. En rekke hydrologiske prosjekter 
støttes for å gi forvaltningen bedre bakgrunn for sine faglige uttalelser. Års- 
rapporten for 1991 foreligger, men er ikke utgitt. Erosjonsvernarbeidet i Gråelva 
blir fulgt opp med FoU-prosjekter for å få klarlagt konsekvenser. Det tas sikte på 
å få til ett demonstrasjonsanlegg. 

Koordinering av NVEs FoU-innsats med EFFEN-programmet. 

NVE har  deltatt i forprosjektet til EFFEN og er i dag representert i styret og i fire 
av fem fagutvalg for delprogrammer. I tillegg er forskningskoordinatoren i NVE 
leder for delprogrammet "MILJØ". Dette sikrer nær  kontakt og koordinering for 
NVEs FoU-aktiviteter som faller inn under dette programmet. Samordning har  
allerede funnet sted for en rekke prosjekter. 

Den norske utgaven av fagboka innen landskap foreligger. Den er utformet som 
en meget presentabel NVE-publikasjon. Boken ble presentert for norsk presse 
under "Hydropower"-konferansen i juni. 
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• 
ADMINSTRATIVE TILTAK 

IT-strategi 

NVE har fulgt opp arbeidet med den vedtatte IT-strategien. Blant annet er 
utfasingen av Cyber-maskinene i full gang. Disse blir erstattet av UNIX-maskiner 
som sikrer et åpent leverandør-uavhengig system og lavere vedlikeholdskostnader 
I forbindelse med utfasingen av Cyber-maskinen pågår det ett stort arbeid med 
konvertering av ulike applikasjoner til UNIX. På grunn av kapasitetsproblemer 
vil NVE i en kortere periode leie en mindre Cyber-maskin. Dette vil minske 
problemene med konvertering. NVE har fått godkjennelse til å benytte 1,5 mill. 
kr. av 1993-budsjettet til gjennomføringen av IT-strategien. 

Oppbygging av ES4-kompetanse 

NVE har tidligere hatt til dels store utgifter til eksterne konsulenter i forbindelse 
med innføringen av ES4 som økonomistyringssystem. For å redusere disse 
kostnadene og tilføre NVE egen kompetanse har NVE engasjert en medarbeider 
med den aktuelle kompetanse. Etter overgangen til UNIX fungerer nå ES4- 
Økonomi meget bra. Økonomiseksjonen i NVE arbeider med å integrere 
anleggsregnskapet til Vassdragsteknisk seksjon (Forbygningsvirksomheten) med 
NVEs vanlige regnskap i ES4. Dette vil gi NVE en bedre oversikt over forbruket 
på post 30 og bidra til større effektivitet i regnskapsarbeidet. 

Oppfølging av de overtallige 

Et viktig mål for Administrasjonsavdelingen er å følge opp de overtallige etter 
NVEs omorganisering. Alle overtallige har deltatt på seminar spesielt tilrettelagt 
for denne gruppen. Rådgivning ved hjelp av eksterne krefter har vært høyt 
prioritert. Videre er det gitt økonomisk støtte til kurs, videreutdanning og 
veiledning ut fra egne behov, kompetanse, helse, alder osv. 

Statkrafts flytting 

Etter at Statkraft ble delt, flyttet en del av Statkrafts medarbeidere ut av M 29 
fra årsskiftet 1991/92. Statkraft selv foretok hovedflytting til Høvik i juni. Av 
denne grunn er leie- og refusjonsinntektene fra Statkraft kraftig redusert i forhold 
til budsjettet. NVE arbeider for tiden for å skaffe egnete leietakere etter Statkraft. 
Utenom en mindre gruppe medarbeidere i Husbanken, kommer det sannsynligvis 
ikke inn nye leietakere i 1992. 

Flytting internt 

Som en konsekvens av NVEs omorganisering, skal NVEs avdelinger flyttes internt 
i M 29 for å samle de nye avdelingene. Flyttingen var budsjettert i 1991, men har 
blitt utsatt i lengre tid på grunn av forsinkelse av Statkrafts flytteplaner. I første 
halvår 1992 har NVE pusset opp kontorer og foreløpig samlet en avdeling. 
Hovedflyttingen vil skje i løpet av annet halvår 1992. 
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• 
Samfunnskontakt 

NVE har i løpet av 1. halvår ferdigstilt og vist et 7 minutter langt multivisjons- 
program kalt "Vann - et kort program om en evig ressurs". Videre er det utgitt to 
nummer av "Vann&Energi", som er en ny avis for NVE. NVEs årberetning ble 
utgitt i april. 
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A. NVE 

NORGES VASSDRAGS- 
OG ENERGIVERK 

Beredskap ved 
ulykker/katastrofer 
som rammer etatens arbeidstakere 

Arbeidsmiljøutvalget ha r  l flere m ø t e r  drøf te t ,  hva som kan  gjøres l NVE 
for å ha en beredskap om u lykke /ka tas t rofe  skulle r a m m e  noen  l e t a t e n .  
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B E R E D S K A P  VED 

ULYKKERIKATASTROFER 

SOM RAMMER ETATENS ARBEIDSTAKERE 

Arbeidsmil jøutvalget  har  I flere møter  drøftet ,  hva som kan gjøres I N V E  for  å ha en 
beredskap om ulykke/katastrofe skulle ramme noen I e taten.  

I d e n n e  lnternlnfo er d e t  samle t  de lospi l l  som er kommet  I saken  . 
........._;; 

I. A K U T T F A S E  2. I I A M l L I N G  

I Når ulykken rammer en eller nere av våre 
medarbeidere i forbindelse med utførelsen av 
arbeidet, må NVE som arbeidsgiver sette alt 
inn på å gjøre situasjonen for de pårørende 
mindre tung. Vår opptreden må så langt det 
er mulig være forberedt og ivaretatt av 
personer som er egnet til å møte medmen- 
nesker i sorg med både medfølelse og 
handlekraft. 

II Ved større ulykker kan NVE sette men- 
neskelige og materielle ressurser inn ved å 
samle pårørende til felles informasjon og 
innledende sorgbearbeiding. Vi kan videre, 
ved å informere omverdenen på en utfyl- 
lende måte, verne pårørende fra press fra 
media. /\...... 

III Ved ulykker som involverer et mindre antall 
medarbeidere (f.eks. mindre enn 4) skal 
pårørende oppsøkes av egnede personer 
(avdelingsdirektør, nær kollega evnt. andre 
ut fra individuell vurdering) for å yte 
medmenneskelig støtte og omsorg, gi in for - 
masjon om forhold rundt ulykken og senere 
tilby praktisk veiledning om de økonomiske- 
og andre forhold arbeidsgiver har oversikt 
over. 

IV Ved større ulykkker er det viktig å etablere 
et fellesskap med og blant de pårørende for å 
få den beste effekt ut av informasjons- og 
sorgarbeidet. Yi bør etablere ct hjelpeapparat 
i NVE og innby pårørende til å samles her. 

Kontakt med de pårørende må være en prioritert 
oppgave. Etaten må komme på banen, etablere 
kontakt med de ansvarlige myndigheter som politi, 
sykehus o.l. og ta initiativ vis a vis media for å 
hente inn og gi informasjon. 

NVE etablerer en kriseberedskap, hvor 
V - E - d i r e k t ø r e n  h a r  et h o v e d a n s v a r  
med støtte i sine ledere. Enhver leder skal uoppfor- 
dret tre støttende til, eventuelt ta initiativ inntil 
kriseberedskapen kan fungere etter de ideelle 
foyrutsetninger. Kriseberedskapen omfatter pri- 
mært: 

A. v-Esdirektør 
Avdelingsdirektør A 
Avdelingsdirektør i den eller de avdelinger 
som er berørt ved ulykker. 
Seksjonssjef AF 
Sentralbord/resepsjon AF 
Personalansvarlig AO 
Drifts- og vedlikeholdsgruppen AF 
Informasjonssjefen D 

B. Bedriftshelsetjenesten 
- bedriftslege 
- bedriftssykepleier 
- en krisepsykiater/evt. prest (avtale må 

ordnes) 

Dette team forutsetter spesielt å arbeide mot de 
pårørende. 

Ut,YKKEll  - KATASTllOt'El l  
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S e n t r a l b o r d e t  å p n e s  

og betjenes for prioriterte samtaler. Kun styrt informasjon gis. De pårørende skal prioriteres ved 
telefonhenvendelser. Ved blokkering av sentralbord bør kontakt etableres over mobiltelefon. 

In fo rmas jonsansvar l ig  er V-E-d i rek tøren  eller den  h a n  bemyndiger .  

F o r b e r e d t  in fo rmas jon  til p å r ø r e n d e  og media gis over telefon. 

Ved s t ø r r e  u lykker  u ta rbe ides  pressemelding med  informajsonss jefen 
som ansvar l ig .  

I n f o r m a s j o n  p å r ø r e n d e :  

Pårørende samles  om m u l i g  
I mø te rom 7. etasje.V-E-dl rektør  el ler annen u tpek t  
pe r son  In fo rmere r  

K o n t o r e r  I sør f løyen 6. e tas je  m e d  V-E- d i rek tørs  
k o n t o r  og fo rvære lse  s o m  hovedsenter / -sen t ra l  f o r  
be redskap .  

Nødvend ig  samta leg rupperom k larg jøres  I 
sør f løyen 6. etasje.  Medv i r kende  er lege,  syke -  
p le ier ,  psyk ia te r ,  p res t  m . m .  

AF sørge r  f o r  kaf fe,  m ine ra lvann  o.l.  evt .  besp i s -  
n i n g  v / i nnk jøp te  ca ter ing t jenester .  

Det g i s  t i l bud  både om opp fø lg i ng  i 
so rgbea rbe id ing  og p rak t i sk  
I n fo rmas jon .  

P e r s o n e r  m e d  a n s v a r  for  oppfølging p r e s e n t e r e s  
og e t a b l e r e r  d e n  n ø v e n d l g e  kontakt .  - 

U L Y K K E R •  K A T A S T R O F E R  
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3. K R I S E B E R E D S K A P S A N S V A R L I G  OG MEDHJELPERE 

Ansvarlig: Erling Diesen, kontortlf.: (02-95)  90 70 

pr ivatadr . :  K jø iave ien  9 
1370  A s k e r  

t l f . :  (02)  78 18 68 
mobi l t l f . :  033 -33285  

Stedfortredende ansvarlig: 

Kjell Otto Bjørnå, kontortlf.: (02-95)  90 37 

pr ivatadr . :  Grana l leen  21 
1 3 2 2  Høvik 

t l f . :  (02)  53 03 80 

Interntlf. hjemmetlf.  moblltlf. 

Bened ic te  Ho l te r  (02 -95)  91 41 (02)  24 94 76 

Edi t  H a u g e  (02 -95)  91 20 -- 
Persona lansvar l ig  AO 
Else Ho le  (02-95)  91 37 (02)  23 70 68 

He lge  Sjø rnestad (02-95)  90 45 0 9 4  3 3 0 4 1  
Pers.søker  0 9 6  3 4 5 8 9  

Bedr i f ts lege 
L iv  S a n n e  Da lseg  (02-95)  90 66 (02)  14 98 82 

Psyk ia ter /pres t  

Telefoner avdelingsdirektørene: 

Trond  L jøgodt  (02-95)  91 92 (02)  23 08 51 031 -64621  

J a n  M o e n  (02-95)  91 42 (03)  85 00 93 030 -28337  

Sve in  S .Pede rsen  (02 -95)  92 34 (02)  30 08 34 030 -53944  

E ina r  Behe im (02-95)  90 28 (03)  83 44 62 094 -34361  

B jø rn  W o l d  (02 -95 )  93 11 (02 )  24 33 83 031 -65137  

B e t j e n i n g  av s e n t r a l b o r d  og d r i f t -  og v e d l i k e h o l d s g r u p p e n .  

U L Y K K E R  - K A T A S T l l O F E H  



4. ØKONOMI - FULLMAKTER 

Den ansvarlige i en kriseberedskapssituasjon har fullmakt til å påføre etaten relevante utgifter 
som f.eks.: 

reise- og oppholdsutgifter for de nærmeste pårørende 

bevertning i beredskapssituasjonen 

noteringsoverføring ved lange telefonsamtaler o.l. 

innkalle nødvendig støtteapparat m.m. 

Det bør være rimelig dokumentasjon for utgiftene, men skulle de pårørende i en slik spesiell 
situasjon ha glemt å få kvittering så må det lages en dokumentasjon (vise forståelse for 
situasjonen). 

5. REGIONKONTORENE 

Skulle det inntreffe en ulykke/katastrofe i en region, må det reageres tilsvarende. Den sted- 
lige ansvarlige vil være regionsjefen som etablerer en kriseberedskapsgruppe rundt seg. 

Lege i det område ulykken inntreffer bør kontaktes og/eller den stedlige bedriftshelsetjenes- 
ten. 

Videre må kontakt etableres med politi/lensmann i det område ulykken inntraff og med 
sykehus eller andre relevante institusjoner eller enkeltpersoner samt presten i 
hjemstedskommunen(e) for de forulykkede. 

Informasjon må innhentes, samtidig må det vurderes om egen representant bør reise til 
ulykkesstedet. 

V-E-direktør, avdelingsdirektør V og seksjonssjef i VY må informeres omgående når stedlig 
politi, sykehus o.l. er kontaktet og bekreftede fakta i saken foreligger. Ellers bør en følge en 
tilsvarende prosedyre som for M-29. 

Regionkontorene bør utarbeide en kriseberedskapsplan med aktuelle medarbeidere - navn - 
tlf nr. og andre relevante informasjoner. Kopi av planen sendes avdelingsdirektøren i A som 
lager en samlet beredskapsplan for hele NVE. 

ULYKKEH • KATJ\STHOFEll 
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NÅ ER DET JUL IGJEN 

På grunn av redusert vannkraftutbygging og innfasing av gasskraft skal NVEs framtidige 
oppgaver, organisasjon og bemanning vurderes, sto det i Regjeringens budsjeuproposisjon 
for vel 3 år siden. 

Etter denne klare beskjed fulgte - som alle med minimum tre års fartstid i etaten meget 
vel husker - utredninger, høringer, Stortingsvedtak og så gjennomføring av en omfattende 
omorganisering, nedbemanning med ca. 7o hjemler og en vridning over mot mer 
økonomisk kompetanse. 

I to år har vi nå arbeidet innenfor den nye organisasjonsstrukturen. Hva er erfaringene så 
langt? 

Vel har vannkraftutbyggingen blitt redusert, men ikke arbeidspådrager innen 
vassdragforvaltningen, pga tilsvarende vekst i andre vassdragsoppgaver. Gasskraft har vi 
ikke fått noe av. Men på den annen side har vi fått nye, store oppgaver som overhode ikke 
var nevnt i proposisjonen høsten 89: markedstilsyn, monopolkontroll og enøk. 

Vi har greidd både mannskapsreduksjonen og de totalt sett økte arbeidsoppgavene. Men 
tross alle anstrengelser i retning av forenkling og rasjonalisering har medarbeidene i NVE 
i dag jamt over en tøffere arbeidssituasjon enn før. I vårt strategiplanarbeid forsøkte vi å 
nedprioritere en del oppgaver. Det viste seg svært vanskelig i første omgang, men vi kan 
ikke helt gi opp tanken. 

Etter to år er vi ikke helt i mål med hensyn til å disponere våre menneskelige og andre 
ressurser optimalt for å løse NVEs oppgaver. Det arbeidet som er tatt opp med kvalitets- 
sikring skal bringe oss et stykke videre. 

En kjent industrileder sa en gang om sin bedrift: 
Vi er bedre enn vi var i fjor, men ikke så gode som vi blir neste år! 
Det må være målet også for NVE! 

Takk til alle NVEere 
både i M 29 og rundt omkring i landet 

for innsatsen i året som nå ebber ut. 
God Jul. 

Så møtes vi til nye tak i 1 9 9 3 .  

€,- l ing D i e s e n .  
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BELYSNING I KONTORENE 
Rettelser tll telefonkatalogen: 
Berg, Hallvard W 
rom 644 
Bollestad, Erik AJ 
rom 308 tlf.: 9032 
Brekke, Karen AF 
rom 023 
Faugli, Per Einar FoU 
rom 667 
Grindam, David AF 
rom 014 
Grønbech, Bård J. HD 
rom 536 tlf.: 9021 
Hildonen, Terje MM 
rom 407 tlf.: 9205 
Jonassen, John Ånon 
rom 571 
Kvambekk, Anund Sigurd HM 
rom 621 tlf.: 9312 
Sneve, Tor Morten 
rom 437 tlf.: 9138 
Tjelde, Torstein VRØ 
rom 640 tlf.: 9147 

Nye medarbeidere: 
Bollestad, Erik AJ. Jurist, 
21.09.92, Vikar 
Grindem, David A, Assist. 
16.11.92, Eng. 
Grønbech, Bård J. HD, Avd.ing. 
05.10.92, Eng. 

Hildonen, Terje, MM 
F.konsulent, 01.10.92 
Kvambekk, Ånund S. HM, Overing. 
17.09.92 
Sneva, Tor Morten, EN 
Avd.ing. 01.12.92 
Tjelde, Torstein, VRØ Overing. 
01.10.92 

Permisjon: 
Haugen, Anstein, AØ fra 31.12.92, 1 år 
Laumann, Tron, HB fra 15.08.92, 1 år 
Toven, Margrethe, AJ fra 01.09.92, 1 år 

Pensjonister: 
Svedahl, Henrik, HM 30.11.92 
Flati, Anton, VRV 

Sluttet: 
Eggen, Halvor Gaide 
Kramer, Marianne Røtnes 
Rawlings, Rosemary 
Tallaksrud, Ole Jørgen 
31.12.92 

VRØ 
AO 
ME 
AØ 

Navnendring: 
(Inger Marie Brevik) 
Inger Marie Traagstad HM 
(Ingeborg Solheim) 
Ingeborg Solheim Snøtun, VV 

Bel ' le .d ic te H o l t e t "  

D e t  har kommet en del henvendelser angående belysning i de nyoppussede kontorene. 
Det klages over for dårlig belysning og tussmørke i krokene. 

I forbindelse med planleggingen av oppussingen og arbeidetmed inneklima/enøkrapporten, 
hadde vi besøk av en ekspertgruppe som foretok en vurdering av hvilket lys som er korrekt 
arbeidslys i vårt bygg. Det ble foretaumålingen både på dag-og nattetid. Nattetidsmålingene 
var ment å illudere vintermørke. 

Den konklusjonen denneekspertgruppen trakk, har vi lagt til grunn i våroppussingsstandard. 
Ekspertene mener at det er viktig med kcntraster mellom arbeidslys og hvilelys. Den 
standard som tidligere er brukt i NVE er gal ifølge de samme herrer. Alt for skarpt lys i 
hele kontoret, uten hvilelys, gir hodepine og unødige tretthetstegn. Lyset skal være skarpt 
og godt over arbeidspulten og like viktig, det skal være hvilelys i andre deler av rommet. 
Ut fra sin konklusjon har de salt opp en anbefalt standard som vi følger. 

Ønsker noen ytterligere tilpasninger, er det noe hver avdeling for seg må vurdere, vi får 
dessverre ikke budsjettet vårt til å rekke lenger enn del vi allerede har gjort/planlagt 

MILJØTEKNISK FORUM 

0 

A t " v e  M. T v e d e  

NVE har meldt seg inn i Miljøteknologisk Forum, noe som gir oss fortrinnsrett til å delta 
på de arrangementer forumet slår bak. Det formidles også endel skriftlig informasjons- 
materiell. 
Formålet er å etablere et brukerstyrt og på sikt selvfinansierende bransjeneuverk som 
dekker behovet for informasjon, diskusjon og meningsutveksling om miljørelaterte 
problemstillinger og oppgaver. Miljøteknologisk Forum skal således være både el 
møtested og en informasjonssentral. Tjenestespekteret blir lagt opp i forhold til dette. Stor 
vekt vil legges på regionale temamøter hvor bransjen kan møtes for å diskutere felles 
muligheter of problemer. I de tilfelle det kreves en grundigere behandling av et tema, vil 
del bli arrangert seminarer. Hvert år skal del i tillegg avholdes en Miljøteknologisk 
Årskonferanse. En annen viktig komponenteroppbyggingen av en database og statistikk 
over miljøteknologisektoren i Norge. 

Miljøteknologisk Forum retter seg inn mot nærlingslivet, forskningsmiljøene og det 
offentlige. Miljøproblemene krever ofte trevvfaglig og multidisiplinære løsninger, og det 
ligger derfor en stor utfordring i å fostre kreativt og utradisjonelt samarbeid. 
Miljøteknologisk Forum tar mål av seg til å bli en katalysator i dette arbeidet 

De i NVE som ønsker å bli orientert om Miljøteknologisk Forums arrangementer, kan ta 
kontakt med Arve M. Tvede, tlf.: 9300, rom 624. 

KONGENS SØLV 

flrncr T v u d  ble tildelt Kongens fortjenestemedCJlje I salv 
ved en tilstelning pd regionkontoret I Tonsbug 16.09.92.  
Tverd gikk CIV med pensjon i mel idr ettu tllscmmen 43 drs tjeneste I NVE. 
De siste 20 drene hCJr hen vært knyttet til forbygningsvirksomheten 
I Sor-vest Norge. 
VI tCJkku for IC1ng og trofqst tjeneste, grCJtuleru med medCJljen og ønsker 
hem mqnge gode pensjonist-dr I 

t- faako" +-laga 

n 
' 
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FUNGERINGER P.T.: 

Avd.dir. Hydrologisk avd.: 
Hansen, Erik 

Seksjonssjef HB: 
Kennett, Michael 

Seksjonssjef HD: 
Roald, Lars 

Avd.dir. Vassdragsavd.: 
Beheim, Einar 

Seksjonssjef VV: 
Berg, Hallvard 

Seksjonssjef TT: 
Svendsen, Vidar Nebdal 

INFORMASJON 
FRADIREKTØRMØTENE 
SEPT.-DES. 1992  

Ved 3 o h n  Å n o n  3 o n a s s e n ,  sekretær for direktørmøtet 

0 
KASTER DU FRIMERKER ??? 

OPPNEVNELSE AV ARBEIDSGRUPPE FOR VP-ARBEIDET 
På direktørmotet den 24.08.92 ble det nedsatt en arbeidsgruppe i forbindelse med 
virksomhetsplanleggingen for 1993. Gruppen består av Arne Olsen EK, MagneAmundsen 
ME, Erik Hansen HD, John Martinsen TB, Hallvard Berg VV og John Ånon Jonassen AO. 
Gruppen skal bl. a. se på muligheter for å forbedre og forenkle produktet virksomhetsplan. 
I VP-93/Budsjett-94 brevet, som er sendt til alle medarbeidere i NVE, er gruppens mandat 
vedlagt. 

BEHANDLING AV HALVÅRSRAPPORTEN 
På bakgrunn av halvårsrapporteringen ble det besluttet å forlenge 2 vikariat.er/engasje- 
menter ved Dataseksjonen i Hydrologisk avdeling (HD) for å få til en akseptabel fremdrift 
i seksjonens database-prosjekt. En ytterligere forsinkelse av dette prosjektet ville bl. a. få 
konsekvenser for andre prosjekter i If-strategien. Spesielt ville utfasingen av Cyber- 
maskinen ta lengre tid enn forutsatt og påføre NVE kostnader på ca 50.000 kr pr måned 
i ekstra leieutgift.er. 

u 

Er du en av dem som kan svare JA på dette 
spørsmålet, bør du nå benytte sjangsen til å 
tenke deg grundig om. 
Hvorfor kaster du frimerker? 

tenker ikke over det 
det tar for mye tid å fjerne dem 
fra konvolutten 

frimerker er ikke noe å samle på 

Begynn et nytt og bedre liv. På arkivet tar de 
imot de avklipte frimerkene dine og sender 
dem til TUBFRIM. 

Støtt en god sak, 

BEGYNN 
"FRIMERKESAMLING EN" 

I D A G !  

red.anm.: TU BF RIM er en institusjon som 
samler inn og omsetter brukte frimerker. 
Inntekten går til arbeid blant funksjons- 
hemmede barn. 

VP/BUDSJETT-BREV 
Direktørkollegiet har i flere møter diskutert utkast til VP/Budsjettbrev for 1993/94. 
Brevet er sendt alle medarbeidere i NVE og inneholder interne mål for hele NVE, 
avdelingsvise prioriteringer og fremdriftsplan for VP-93 og Budsjett-94. Brevet er i 
ettertid fulgt opp med møter mellom Vassdrags- og energidirektøren og avdelingenes 
ledergruppe. Det viktigste int.erne målet for 1993 er kvalitetssikring av NVEs produkter 
og tjenester. 

BEDRIFTSHELSETJENESTEN I NVE 
På direktørmøtet 15.09 .92 ble den fremtidige bedriftshelsetjenesten i NVE diskutert. Det 
legges opp til en bedriftshelsetjeneste som kan betjene 450 personer. Forut.en NVE minus 
regionkontorene er Eltilsynet, Polarinstitutt.et og Riksarkivet interessert i å benytte dette 
tilbudet. For å gi NVE og de interesserte etat.er et forsvarlig bedriftshelsetilbud er det 
ansatt en sykepleier i 80%-stilling og det vil bli ansatt en fysioterapeut i 40%- stilling. 
Bedriftslege Liv Sanne Dalseg vil være tilstede 20 timer pr uke. Stillingene er nå utlyst. 

KVALITETSSIKRING 
I direktørmøtet den 02.10.92 var kvalitetssikring et hovedtema for å skape en felles 
forståelse av kvalitetssikring for de avdelingsvise møtene om samme tema .. I løpet av 
oktober har alle avdelinger avholdt avdelingsmøter med kvalitetssikring som tema. 
Direktørkollegiet ble bedt om å gi eksempler på feil kvalitet i egen avdeling og ellers i 
NVE, hva som er konsekvensene av feil kvalitet, årsakene til feil kvalitet og hvilke tiltak 
som kan hindre fremtidige kvalitetsfeil. Videre ble oppfølgingen av kvalitetssikring elter 
at avdelingsmøtene er avholdt diskutert. Det legges opp til at seksjonene og avdelingene 
sammenfatter de momenter som kommer opp i avdelingsmøtene for så at direktørkollegiet 
diskuterer de avdelingsvise punktene i desember. 

HAR DU MISTET BRILLENE 
DINE? 

En taxi-sjåfør har levert Inn et 
burgunderfarvet brille-etui merket 
med en H I gullskrift. Det Inneholder 
brlllør I grønn/blå spettet Innfatning og 
kan hentes hos lrlln (rom 676B, tlf.: 
9289). 

ARKIV-PROSJEKTET I NVE 
Benedicte Holter orienterte på direktørmøtet den 13. 10.92 om fremdrift.en for innføring 
av elektronisk arkiv i NVE. Det har oppstått problemer i kontraktsforhandlingene med 
leverandøren av Omega-systemet. Det er videre behov for å øke kompetansen ved arkivet 
før ct slikt system kommer i drift. En utsettelse av prosjektet vil ha ringvirkninger for bl. 
a. databasen ELINFO, V AREG og VVs saksarkiv siden utfasingen av Cyber-maskinen 
må utsettes. Direktørkollegiet ba om at kontraktsforhandlingene ble videreført og at det 
ble fremlagt en ny fremdriftsplan for prosjektet før man tok stilling til bemanningssitua- 
sjonen ved arkivet. 
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STORTINGSPROPOSISJON NR 1 (1993-94) 

OVEDTELEFAXEN Den første tirsdagen i oktober fremlegges St. prp. nr. 1 som inneholder Regjeringens 
forslag til statsbudsjett for kommende år. Ut fra Regjeringens forslag blir NVEs 
rammefordeling utarbeidet. Hovedpunktene i forslaget til Statsbudsjett for 1993 som 
omhandler NVE er følgende: 

R plassert i 1. etasje (sentralbordet). 

ytt fax nr. til telefaxen i 5. etasje 
er 95 90 10. 

løpet at 1993 vil telefonnummerene i 
orge få to tilleggstall foran dagens 
iffere. Vi informerer allerede nå om de 
ummer som gjelder NVE og fra hvilket 

idspunkt de trer i kraft. 

ovedkontoret: 
ra 28.01: 
elefax: 

ra 28.01: 

erksted, Elverum 
ra 15.04 
I. 16.00: 

Tlf.: 02 95 95 95 
22 95 95 95 
02 95 90 00 
22 95 90 00 

02 95 90 09 
22 95 90 09 

Tlf.: 02 95 95 95 
22 95 95 95 
02 95 90 02 
22 95 90 02 

Tlf.: 064 26 437 
62 42 64 37 

Tlf.: 064 10 899 
62 41 08 99 
06410 184 
62 41 01 84 

Tlf.: 033 18 031 

3331  8031  
033 18 036 
33 61 80 36 

Tlf .. 057 21 244 

57 82 12 44 
057 26 490 
52 82 64 90 

eglon Midt-Norge: Tlf. 07 88 08 30 
ra 28.10 
I. 16.00: 

egion Nord: 
ra 28.1 O kl. 16.00: 
elefax: 

ra 28.10: 

72 88 08 30 
07 88 55 16 
72 88 55 16 

Tlf.: 082 44 125 
79 24 41 25 
082 47 064 
76 94 70 64 

Kap 1885 post O 1 reduseres med 1,0 mill. kr. på grunn av omgjøring av tre faste 
stillinger ved Hydrologisk avdeling til oppdragsstillinger. 

Kap 1885 post 21 foreslås det opprettet to midlertidige stillinger i forbindelse med 
forvaltning av vernede vassdrag. 0,5 mill. kr. foreslås bevilget under denne 
underposten. 

Kap 1885 post 32 Sysselsettingstiltak er foreslått redusert med l 0,0 mill. kr. og de 
resterende 0,7 mill. kr. innarbeides i post 30 Forbygningsvirksomhet. 

Kap 1890 post 60 Tilskudd til lokal energiplanlegging omgjøres til post 70.2 og 
statsstønaden rendyrkes under post 70. l. Samlet reduseres tilskudd til 
energiforsyningsselskaper med 22 mill. kroner. i forhold til 1992. 

Kap 1890 post 71.2 Opprusting og utvidelse foreslås redusert fra 90 mill. til 45 
mill. kr. for 1993. () 

Kap 1890 post 74. l Introduksjon av nye, fornybare energikilder reduseres i 
forhold til 1992 med 6,8 mill. kr. 

INTERN RAMMEFORDELING FOR 1993 OG 1994 
På bakgrunn av OEDs rammeforslag og Regjeringens forslag til statsbudsjett har NVE 
utarbeidet følgende foreløpige forslag til rammefordeling for midlene på postl 1 Varer og 
tjenester: 

FORSLAG TIL BEVILGNING FOR 1993 S T . P R P .  NR 1 55.100.000 
+ REFUSJON FRA NORAD 350.000 
- INNSPARING PGA.  "LAN" I 1992 -1.500.000 
- OVERFØRING I LØNNSPOSTEN -4.834.000 
- INNSPARING FRA MANGLENDE LEIEIINNTEKTER -1.900.000 

TIL FORDELING PÅ AVDELINGENE 47.216.000 

VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTØREN 4.650.000 
ÅDMINISTRASJONSAVDELINGEN 21.125.000 
ENERGIAVDELINGEN 2.480.000 
HYDROLOGISK AVDELING 4.260.000 
ENØK - OG MARKEDSAVDELINGEN 2.355.000 
TILSYNS- OG BEREDSKAPSAVDELINGEN 1.700.000 
VASSDRAGSAVDELINGEN 6.146.000 
F o U - P o T T E N  4.500.000 
S U M  47.216.000 

Rammen for Vassdrags- og energidirektøren inneholder et reservebeløp på 
ca l , lmill .  kr. og budsjettet for GIS-prosjektet. 

Det understrekes at disse rammene er foreløpige og fordelingen kan endres som følge av 
endringer i Stortingets behandling av statsbudsjettet og NVEs interne behandling av 
avdelingenes virksomhetsplaner. 

0 

TELEFONLISTF/PERSONALOVERSIKT 

På grunn av reorganisering og flytting 
internt i M29 har telefonlisten/personal- 
oversikten vært  lagt på "is". Ny utgave 

kommer imidlertid i løpet av januar 1993. 

KONTORPLASSERINGEN AV REGION ØST 
Direktørmøtet behandlet den 02.11.92 spørsmålet om kontorplasseringen av Region 
Øst. Region Øst betjener Østlands-området og har kontor sammen med VV i M 29. Det 
er fra regionkontoret reist ønske om å flytte kontoret til Hamar for bedre å kunne betjene 
regionen. Saken er behandlet i Vassdragsavdelingen som går imot flytting fordi et 
regionkontor i Hamar ikke vil bli et fullstendig regionkontor siden VN, T o g  Hikke har 
planer om å flytte ut noen av sine medarbeidere til regionkontoret. Direktørmøtet delte 
Vassdragsavdelingens vurdering og vedtok at VRØ blir liggende i Oslo. Av hensyn til 
planlegging og stabilitet vil denne beslutningen ligge fast de nærmeste år. 
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MØTE MED OWE- OG ENERGIDEPARTEMENTET 
NVE og OED har årlig to møter hvor man tar opp ulike spørsmål i forbindelse med 
utarbeidelsen av VP og budsjett Et slikt møte fant sted på Soria Moria konferansesenter 
den 03.12.92. Sigurd Tveitereid fra OED orienterte om det nye Nærings- og energidepar- 
tement (NOE). Kjell Quo Bjømå tok opp administrativt utviklingsarbeid i NVE, herunder 
reorganiseringen av Administrasjonsavdelingen. Han orienterte videre om NVEs utkast 
til virksomhetsplan for 1993. Trond Ljøgodt og Bjarne Nicolaisen orienterte om 
Damsikkerhetsprosjektet, mens Jan Moen og Svein Storstein Pedersen orienterte om 
utviklingen på kraftmarkedet. Andre tema på møtet var virkningen på 
forbygningsvirksomheten av distriktsandelen på 25 %, behandling av vassdragskonsesjoner, 
samt vern av vassdrag. Erling Diesen tok opp spørsmålet om NVEs rådsstruktur og OED 
orienterte om den nye enøkmeldingen som vil komme. 

HALVÅRLIG RAPPORTERING FRA GIS-PROSJEKTET 
Astrid Vokse orienterte i direktørmøtet den 24.11.92 om status og planer for GIS- 
prosjektet i NVE. I 1992 er store deler av NVEs data lagt inn i systemet samt 
grunnlagsdata fra Statens kartverk. Omlag 20 personer har deltatt på kurs i GIS-systemet. 
NVE har i løpet av året laget mange temakart, bl. a. kart over utbygd vannkraft og Samlet 
plan prosjekter til St meld. For 1993 er målet å få alle standard rutiner operative, alle 
grunnlagsdata tilgjengelig og klargjort for presentasjon og analyser. 

0 

0 

ARBEIDSGRUPPER FOR ES4 OG ES4-PROSJEKTFAKTURERING 
Det er nedsatt to arbeidsgrupper for å se på henholdsvis ES4 og ES4-prosjektfakturering. 
Bakgrunnen for arbeidsgruppen som skal se på prosjektfaktureringsdelen er at ES4- 
prosjektfakturering ikke fungerer tilfredsstillende, samt at denne modulen ikke lenger vil 
bli støttet av leverandøren. Denne gruppen vil vurdere alternative prosjektfakturerings- 
og oppfølgingssystemer. Leder for gruppen er Dan Lundquist.John Ånon Jonassen leder 
en arbeidsgruppe som skal se på fremtidig strategi for ES4-systemet. Bakgrunnen for 
denne gjennomgangen er bl. a. spørsmålet om å anskaffe et nytt lønnsystem i tilknytning 
til ES4. Gruppene skal være ferdige med sitt arbeid innen 01.03.93. 

FOU-POTTEN 
På direktørmøtet den 08.12.92 ble den såkalte FoU-potten fordelt. Dette er midler til 
interne FoU-prosjekter i NVE og midlene er en del av post 11 Varer og tjenester. 
Avdelingene har sendt inn prosjektforslag som Per Einar Faugli har vurdert. Hans 
innstilling til fordeling ble fulgt i direktørmøtet. Følgende prosjekter blir tildelt midler: 

EN LEVERINGSKVALITET 

LEDIGE STILLINGER: 

Avd.lngJOverlng. 
Ltr. 13-21/20-27 
Ved Tilsyns- og beredskapsavd. 
Beredskapsseksjonen 
Nr. 28/92 
Søknadsfrist: 30. desember 1992 

Overing. 
Ltr. 20-27 
Ved Region Nord 
Nr. 29/92 
Søknadsfrist: 30. desember 1992 

Systemansvarlig/ADB 
(Avd.ing./Overing.) 
Engasjement ut 1993 
Ltr. 13-21/20-27 
Ved Administrasjonsavd. 
Økonomiseksjonen 
Nr. 30/92 
Søknadsfrist: 24. desember 1992 

Arkivleder 
Ltr. 14-17 
Ved Administrasjonsavdelingen 
Nr. 31/92 

Søknadsfrist: 7. januar 1993 

"ENERGILOVEN 
har gitt kranmarkedet nve sømeregler" 

ER VANNKRAFTPOTENSIALET, FUNKSJON AV ENERGIPRIS 175 
ER 

C h . - i s t i a l ' \  t - l .  3 o h a l ' \ S e l ' \  

ENERGISYSTEMMODELLER 300 
H POLAR-FOU 485 
HD INTERNASJONAL PUBLISERING 

- - RSKNING 150 

50 
175 
175 

VN F o U - V E R N E P L A N  600 
AFOU PROSJEKTKATALOG 50 
AFO F o U - P L A N  100 
AFOU ALTA KRAFTVERKET OG LANDSKAPET 150 

SUM 4.394 

Markedseksjonen har utarbeidet en ny bro- 
sjyre om energiloven som vi ønsker at flest 
mulige forbrukere skal få tilgang til. 

Brosjyren er primært rettet mot de som 
ønsker en enkel innføring i de muligheter 
energiloven har gitt sluttbruker. Brosjyren 
presenterer energiloven på en lettfattelig 
måte. Energi verkets oppgaver som 
krafttilbyder og netteier og kundens mulig- 
heter er kort beskrevet. Brosjyren gir også 
en 5-trinns fremgangsmåte for kunder som 
ønsker å benytte mulighetene i markedet. 
Til slutt er NVEs rolle beskrevet. 

Brosjyren skal ha blitt utsendt til alle an- 
satte. Hvis noen ønsker flere eksemplarer til 
distribusjon, kan Christian H. Johansen på 
telefon 9033 kontaktes. 
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NVES INNKJØPSINSTRUKS 
Bl.a. på bakgrunn av Riksrevisjonenskrav om bedre innkjøpsrutiner 
i NVE, ble det tidligere i høst nedsatt en arbeidsgruppe som skulle 
lage et forslag til ny innkjøpsinstruks for NVE. Anstein Haugen 
ledet denne gruppen. Etter at forslaget har vært til høring hos alle 
avdelingene i NVE, ble innkjøpsinstruksen vedtatt på direktørmøtet 
den 08.12.92. lnstruksen skal gjelde fra 01.01.93. Av endringer i 
forhold til den gamle instruksen kan nevnes at det vil bli lagt større 
vekt på attestasjon som den viktigste kontrollfunksjonen ved 
innkjøp. 

ENDRING I KONTOPLANEN 
For å få en bedre oppfølging av virksomheten knyttet Lil konti på 
kapittel 0000 (såkalte konto pro diverse-konti) er det behov for å 
endre kontoplanen for dette kapitlet. Endringene består at dagens 
artskonti hvor det står tilskuddsmidler, omgjøres til resultatmål. 
For å angi hvilken kostnadsart som belastes brukes de samme 
artskontiene som på post 11 Kap. 1885. Dette vil bl. a. gjøre mulig 
å få en totaloversikt over f. eks. reiseforbruket på en seksjon eller 
avdeling uansett om reisen føres på kapittel 1885 eller kapittel 
0000. I tillegg vil det bli en oppdeling av underposten 11-5 
Undersøkelser og konsulentbistand. Endringen vil gjelde både 
kap. 1885 og kap. 0000. I dag er det ikke mulig å skille mellom 
undersøkelser og konsulentutgifter. Riksrevisjonen har stilt krav 
om en bedre oppfølging av NVEs konsulentutgifter, og uten en 
oppdeling av denne underposten vil ikke det være mulig. Endrin- 
gene gjelder fra 01.01.93. 

UTLYSING A V STILLINGER 

Direktørmøtet har i denne perioden behandlet utlysinger av føl- 
gende stillinger: 

Vikariat i TI 
To stillinger i VK 
Stilling i EN 
Stilling i VRN 
Stilling i TB 
Seksjonssjefstillingene i AØ, HB, HV, VK og VN 

PREMIE FOR 
GRUPPELIVSFORSIKRING 

På lønnsoppgaven for desember er d e t  før t  opp et 

beløp til premie for gruppelivsforsikring. 

Vi ha r  fåt t  flere henvendelser om saken og vi kan  

derfor  opplyse følgende om ordningen: 

Ved tariffrevisjonen våren  1988 tok 

tjenestemennenes hovedsammenslutninger og 

Norsk Lærerlag opp  spørsmålet  om å o rdne  

etterlønnsordningen e t ter  § 5 

i fellesbestemmelsene el ter  forsikringsmessige 

pr insipper .  Delle samtykket  s ta ten i. 

Ordningen baseres på prinsippene for 

gruppelivsforsikring. Men fordi  arbeids takerne 

ikke skal  betale noen forsikringspremie, vil de bli 

beskattet  for den  fordel  den  gratis forsikrings- 

premien representerer .  Dette er beregnet  til k r .  

365,- for 1992. Denne fordel skal  arbeidsgiveren 

føre opp på lønnsoppgaven for arbeids takerne .  

Beløpet reguleres hver t  år med endringer i folke- 

trygdens grunnbeløp.  

Ytelsen/erstatningen som utbetales ved dødsfall  

skattelegges ikke.  Ytelsen/erstatningen skal  ikke 

lenger utbetales av den  enkel te  arbeidsgiver,  

men av Statens Pensjonskasse og trygdekontorene.  

Arbeidsgiveren ska l  nå ba re  sende melding om 

dødsfallet til Sta tens  Pensjonskasse på 

lønnsmelding PT 1. 

Ordningen i § 5 i fellesbestemmelsene omfatter alle 

arbeidstakere  som går i nn  under  hovedtariff- 

avtalen i s ta ten.  Ytelsens størrelse fremgår av 

nevnte paragraf .  

Ordningen ha r  vær t  gjeldende fra  1. august  1989. 

0 

KONGENS SØLV 

ODDVAR ANDREASSEN har f6tt 
Kongvns fortjvnvstvmvdalje i sølv. 
Ovvrrvkkvlsvn skjedde p6 en tilstelning i NVE 26. august. 

Svnvrv har han og hans kone vært hos Kongvn p6 Slottet og takkvt 
for mvdaljvn. 

Ansvarlig: 

Redaktør: 

Loy-out: 

7wu'ZI 

7  

t " B " e k o " t o r e t  

Oppi.: 380 
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SLIK KAN DU UNNGÅ BELASTNINGSSKADER 
NYTIFRA AMU 
Tenker vi over at når vi sitter galt i stolen eller plasserer våre 
hjelpemidler feil lett kan pådra oss belastningsskader? 

Nye stoler, pulter og datamaskiner er kjøpt inn for noen, imens 
andre flytter med seg sin gamle pult og stol. 

0 

• 

Men er vi sikre på at vi siner riktig - har riktig høyde på pulten og 
at utstyret er plassert riktig? 

En ny fysioterapeut skal ansettes. Hennes første storearbeisop_pgave 
vil være å avlegge hver enkelt av oss et besøk og se til at v1 sitter 
riktig og bruker utstyret ren. 

Men dette vil ta noe tid. I mellomtiden, og for å hjelpe har vi derfor 
klippet en artikkel i bladet «Arbeidsmiljø». Artikkelen vil være til 
god hjelp inntil fysioterapeuten er på plass. 

SITT MINDRE! 
• Ingen sittestilling er «riktig» en hel arbeidsdag igjennom. 

Selv ikke moderne stoler med alle mulige 
reguleringsmekanismer kan erstatte k,roppens grunnleggende 

behov for variasjon og bevegelse. A sitte mykt er ikke noe 
godt for vonde rygger, ogdemerdetsomkjentmange 
av! Derfor: Sitt lite, skift stilling, reis deg, strekk 
kroppen og gjør noe annet når du merker at kroppen stivner 
og øynene svir. 

Finn gjeme fram til arbeidsoppgaver som kan gjøres slående 
med rett rygg. En dataskjerm som brukes sporadisk kan godt 
plasseres i god slående arbeidshøyde. 
Og skråplate på pulten er godt for nakken! 

• 
• 

• 

• 

• 

o. 

• 

Det hjelper lite med ny stol hvis du ikke kan bruke den riktig! 

Sitt godt inn i stolen med støtten nede i korsryggen. Del er fint 
å kunne regulere setevinkelen i løpet av dagen. 

Dene sammen med en god og stødig fothviler, gir mindre 
press på årer og nerver på baksiden av lårene, og dermed 
mindre fare for hovne og vonde ben. 

Sin høyt i forhold til tastaturet så unngår du å heise opp 
skuldrene. 

Hvis du jobber mye ved skjerm skal denne plasseres rett 
foran deg. Brukes den mer sporadisk, kan den slå litt på skrå 
til høyre. 

Plasser de hjelpemidler du bruker mest.for eksempel telefon 
og skjerm nær hverandre og i god arbeidsavstand. Ting du 
bruker sjelden, kan plasseres slik at du må reise deg med 
jevne mellomrom 

Får du hodepine, øyne- og nakkeplager i forbindelse med 
arbeidet, så sjekk syn og briller. Vær oppmerksom på at 
dobbeltslepne (bifokale) briller ofte fører tilanspent nakke- 
stilling og smerter når du skal se på skjermen gjennom den 
lave lesedelen 

Jo eldre vi blir, desto viktigere er det at brillene er tilpasset både 
skjermarbeid og annet arbeid. V ed spesielt «pirkearbeid» kan en 
lupe montert på arbeidslampen være en god hjelp. 

SKULDRENE SOM ØREVARMERE 
Det er når vi har det mest travelt at vi biter tennene sammen, holder 
pusten, heiser skuldrene og strammer all vi har av muskler. Da er 
hodepinen og nakkeverken rett rundt hjørnet, så pass på! Jo mer 
stresset du føler deg, desto viktigere er det å ta pauser, puste dypt 
og slappe av! 

HELSE I HVERT TRAPPETRINN 
Få bevegelse inn som en naturli del av arbeidsdagen! Trappen er 
en flott motvekt mot all stillesitting, så kutt ut heisen like godt først 
som sist Trappen får sving på blodsirkulasjonen og er bra for 
kondisen. 

T I L  HENRIK SVEDAL 

27 Nov. 1992 
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KONTORBYGNINGEN I JULEN 1992 

HOVEDBYGNINGEN OG GARASJEN 
er åpen: Kl. 0600-KI. 23.00 arbeidsdagen 

t=---='='-i 

Arbeidstiden er: 
Julaften fra kl. 08.00 - til kl. 12.00 
Romjulen 28 - 30/12 fra kl.10.00 - til kl.15.45 
Nyttårsaften fra kl. 10.00 - til kl. 12.00 

SENTRALBORD El 
pnes: 

Julaften: kl. 08.00 - 
Romjulen: kl. 10.00 - 
(28 - 30/12) 
Nyttårsaften: kl. 10.00 

Stenges: 
kl. 12.00 
kl. 15.45 

ARKIVET 
er stengt Julaften og Nyttårsaften 

...... - .......... Det bes om at posten blir levert 
senest kl. 14.00 - fra nå av og ut året 

KANTINEN 
Vil være STENGT: 

- - -  forn. 24.12.92- tom. 31.12.92 
er åpent J 

ste 

•• i 
REIS EKONTORET 

Vil kun bli minimalt betjent 
i romjulen 

PERSONAL OG LØNN 
Stengt Julaften og Nyttårsaften 

holder åee 

HOVEDKASSEN 
Stengt Julaften og Nyttårsaften 
Apner Kl. 11.00 - Stenger kl. 13.00 i ro 

POSTEN 
Åpent som vanlig, 

men stengt Nyttårsatten 

Teg" 'ekol ' \ to . , -e t :  Stengt Julaften, onsdag 30/12 og Nyttårsaften 


