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N V E  
Informasjons-møter om 

FORVALTNING 

Av VERNEDE 

VASSDRAG 

NVE avsluttet i fjor første del 
prosjektet om differensiert 
forvaltning (DF) av vernede 
vassdrag. Prosjektets målsetting 
har vært tredelt for å finne frem 
til et forvaltningsopplegg som: 

l gir personer som 
planlegger tiltak i 
vassdrag en oversikt over 

hvilke tiltak som en kan 
forventes å få tillatelse til i de 
ulike delene av vassdragene 2 er enkelt å administrere 

C 

3 tar vare på de verdiene 
som lå til grunn for 
verneverdiene, evt. 

kartlegge verneverdiene 
nærmere om det er nødvendig. 

Etter utprøving i ca. 10 ulike 
vassdrag der vi har samarbeidet 
nært med kommunene og 

miljøvernavdelingene i fylkene, 
har vi kommet frem til et 
opplegg som etter vår erfaring 
fungerer bra. DF er først og 
fremst et verktøy som veileder i 
spørsmål som gjelder enkelt- 
inngrep i vassdragene og hvor- 
dan slike inngrep bør vurderes i 
forhold til verneverdiene. For 
en del vassdrag fra de to første 
verneplanene fra 1973 og 1980 
er det imidlertid fortsatt behov 
for en nærmere kartlegging og 
presentasjon av verneverdiene 
som grunnlag for en faglig 
forsvarlig forvaltning. 

I november i fjor vedtok regje- 
ringen rikspolitiske retnings- 
linjer (RPR) for vernede vass- 
drag. Disse retningslinjene er 
hjemlet i plan- og 
bygningsloven og forvaltes av 
miljøvernmyndighetene ved 

Direktoratet for naturforvaltning 
(DN). Hensikten med RPR er å 
gi særlig kommunene generelle 
rammer for forvalt-ningen av 
arealene nær (inntil 100 m fra) 
vassdragene. 

I 

. . 
I 

Med bakgrunn i erfaringene fra 
DF og vedtaket av RPR 
samarbeider NVE og DN nært 
om en større informasjons- 
kampanje for årette oppmerk- 
somheten mot forvaltningen av 
de vernede vassdragene. I den 
forbindelse er det utarbeidet en 
informasjonspakke som skal 
presenteres på 7 regionale 
dagsseminarer der alle kom- 
muner m.fl. som har ansvar i 
forbindelse med forvaltningen 
av vernede vassdrag er invitert. 
Seminarene holdes på 
Lillehammer (15/3), Oslo (16/3), 
Bergen (22/3), Trondheim (23/3), 
Bodø (28/3), Alta (29/3) og 
Arendal (5/4). NVE er teknisk 
arrangør av seminarene sør for 
Trondheim med AF som erfaren 
planlegger, mens VN har det 
faglige ansvaret fra NVEs side. 
Regionkontorene deltar 
selvfølgelig også aktivt i 
arrangementet. Vi regner med 
inntil 100 deltagere på hvert 
seminar. 

Haavard Østhagen 

Etter at NVEs råd har trådt ut av funksjon med virkning fra 
1. januar 1995 er Rådsrommet omdøpt til MØTEROM 672. 
Rommet er fortsatt forbeholdt direktørmøter, representasjonsmøter, o.l. 

Henvendelse forværelset VED v/Herbjørg Dale, tlf. 9330. 
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Nytilsatte: Pensjonister: 
Andreassen, Hild VRS Hegge, Kjell HV 
Avd.ingeniør vikar 

Sluttet: 
Kjelsnes, Liss Merete VRV Høyland, Ole Jacob EN 
Avd.ingeniør eng. 

Lindland, Dag 
Konsulent vikar 
rom 665 tlf.: 9270 

Pedersen, Tor Simon 
Avd.ingeniør vikar 
rom 319 tlf.: 9205 

Risvik, Morten Gabor 
Avd.ingeniør eng. 
rom 456c tlf.: 9276 

Sæle, Hilde 
Avd.ingeniør eng. 

• rom 469b tlf.: 9018 

s 

HV 

Rettelser til 
telefonliste/ 
personaloversikt 
Tillegg: 
Moe, Viggo VRN 
Mobiltlf.: 94 15 30 56 

Aasen, Synnøve AD 
EN Persons.: 96 66 96 10 

Rettelser: 

Berg,Gry AFoU 
ME rom: 667 

Fungeringer: 
Fagerberg, Erik AD 
Seksjonssjef 

Flood, Marit Hartmann V 
Avd.direktør 

Eikenæs, Olianne VN 

Fagerberg, Erik 
rom: 542 
Mobiltlf.: 94 13 52 71 

Haugum, Anne 
rom: 666 

Kirsten, Westgaard 
rom: 567 tlf.: 9108 

AD 

AFoU 

AJ 

Permisjoner: Øvstedal, Jarl  AFoU 
Bakken, Bjørn Magne AD rom: 669 

Hagen, Jon Ove HB 
Flomkontor 

Mosebakken, Svanhild AD Mobiltlf.: 94 42 83 36 

LEDIGE 

Rådgiver (1-2 stillinger) 
I Enøk- og 
markedsavdelingen, 
Markedsseksjonen(MM) 
Opptil ltr. 55 etter 
kvalifikasjoner 
Nr. 7/95 
Søknadsfrist: 9. mars 1995 

Rådgiver (1-2 stillinger) 
I Enøk- og 
markedsavdelingen 
Økonomiseksjonen(MØ) 
Opptil ltr. 55 etter 
kvalifikasjoner 
Nr. 8/95 
Søknadsfrist: 9. mars 1995 

n 

Avd.ingeniør 
I Energiavdelingen 
Konsesjonsseksjonen(EK 
Ur. 25-35 etter 
kvalifikasjoner , 
N 1 W 9 5  ) 
Søknadsfrist: 16. mars 1995 

Seksjonssjef (jurist) 
I Administrasjons- 
avdelingen 
Juridisk seksjon (AJ) 
Ur. 47-54 For særlig 
kvalifiserte søkere kan 
høyere avlønning 
vurderes 
Nr. 11/95 
Søknadsfrist: 23 mars 1995 
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Region Øst står i forandringens 
tegn. Etter en forholdsvis 
grundig utredningsfase ble det i 
juni avklart at VRØ skal flytte 
til Hamar og være etablert der 
pr. 01.07.95. Samtidig ble det 
fastlagt en reorganisering av 
forvaltningsdelen av regionenes 
virksomhet. 

C 

Flytting av VRØ til Hamar 
medfører store forandringer for 
dem som direkte berøres, men 
tidspunktet må likevel anses å 
være gunstig nå, idet noen går 
av med pensjon samtidig med 
at det vil skje en tilpassing til de 
fagområder som tidligere ikke 
har vært direkte tilknyttet 
regionkontoret. Det vil likevel 
antakelig bli tre ansatte som 
ikke er innstilt på å flytte, og for 
dem vil etaten gjøre sitt beste 
for å skaffe andre relevante 
oppgaver ved hovedkontoret. 

Regionsjefen går av med 
pensjon 31.06. Are Mobæk hos 
Fylkesmannen i Hedmark er 
tilsatt som ny regionsjef og vil 
begynne 20.03. Han er fra 
tidligere praksis godt kjent med 
NVE og i særlig grad med 
Region Øst. Det kan komme 
godt med ettersom det blir 
nesten bare nye medarbeidere 
ved kontoret på Hamar. 

Arbeidet med etablering av 
kontoret på Hamar er godt 
igang, og det arbeides nå med 

Gode .signaturer 
Vår abonnent i 
Korgen har 
sendt oss et par 
signaturer av det 
mer spesielle 
slaget - som for 
eksempel den- 
ne. Dens er ut til 
å være i familie med hie- 
roglyfer eller. kileskrift 

4 . T  

I -1...A . lt- _ ,u  t.......;;=:.,-1 .__ . 
Trond Ljøgodt 
avdelingsdirektør· 

eller noe sånt som vi hel- 
ler ikke kan Iese. 

Geografi 
Fra en 
PS- 
lesende 
berqen- 
ser 
boende i 
Oslo har 
vi fått 
dette 
utklippet 
fra den vanligvis velun- 
derrettede avis Aften- 
posten. Som avsende- 
ren sier: Det er ikke lett 
dette med geografien, 
når man sitter i Oslo. 

TOR IVAR KANDAL 

Håper de skjerper seg til 
neste vinter da Tor Ivar 
Kandals hjemklubb skal 
arrangere NM på ski. Og 
tror den skal gjøre det i 
Sogn og Fjordane. 

forhandlinger om lokaler i et 
område nær ved en rekke 
andre statsetater. Lokalene 
ligger sentralt i Hamar og 
dekkergodt det behov 
regionen har. Selv om 
flyttingen vil medføre store 
forandringer kontormessig 
og personalmessig, ligger 
forholdene godt tilrette for et 
effektivt og trivelig region- 
kontor på Hamar. 

Ola J. Strømmen 

··--··-- .......... 
; : ,;, Jei Y , /  

-...--···-- f '\ 
 ,: 

'--- ,, 

NVE er en etat med mange 
utfordrende og spennende 
arbeidsoppgaver. Har din 
avdeling/seksjon ingenting 
å informere de ansatte om? 
Ja, jeg bare spør: "Hvor 
er ditt bidrag til internavisen?" 

Ir/in 
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Ved John Ånon Jonassen, 
sei: c.ær for direktørmøtet 

NVEs ARBEID MED 
EFFEKT OG 
FLEKSIBILITET 
NVE har i en viss tid arbeidet med 
problemstillinger knyttet til effekt- 
balanse og fleksibilitet. På bak- 
grunn av at disse problemstill- 
ingene er tverrfaglige og går på 
tvers av avdelingsstrukturen, ble 
det besluttet i møte 12.01.95 å 
nedsette en koordineringsgruppe 
med to representanter fra E, to fra 
M og en fra V. Gruppen skal iden- 
tifisere deloppgaver, bestemme 
fremdriftsplaner og arbeids- 
fordeling. Gruppen rapporterer til 
VED gjennom DM 

RETNINGSLINJER FOR 
GJENNOMFØRING AV 
KRAFTRASJONERING 

Eivind Kindingstad har på opp- 
drag fra Erling Diesen utredet et 
opplegg for utvikling av retnings- 
linjer for kraftrasjonering. Han 
redegjorde i DM den 12.01.95 
for bakgrunnen for problem- 
stillingen. Med de sterke uten- 
landsforbindelser Norge har, 
mente han at det var lite sannsyn- 
lig at det vil bli rasjonering av 
kraft på landsbasis. Derimot 
mente han at det på grunn av 
teknisk svikt kan rasjonering bli 
aktuelt i enkelte områder. Det ble 
vedtatt å nedsette en arbeids- 
gruppe med representanter fra AJ, 
ER, EN, SB og M for å utrede 
slike retningslinjer. Det legges 
opp til høring i bransjen, 
samt NHO. 

Under arbeidet med retningslinjene skal utarbeide et policy-dokument 
skal det legges vekt på: om grensene mellom oppdrag og 

forvaltning. Han foreslo at alle 
  Avklaring av forutsetninger avdelingene skulle være repre- 

som må være oppfylt for at sentert. I mandatet heter det bl.a.: 
rasjonering skal kunne settes i 

"Så langt som mulig skal gruppen verk. 
forsøke å klarlegge grensene 

  Avklaring av virkeområdet for mellom hvilke oppgaver det skal 
bestemmelsen om kreft- kreves betaling eller kostnads- 
rasjonering i Energiloven dekning for, og hva som skal ut- 
(§3-3) iforhold til lovens føres uten økonomisk vederlag. 
bestemmelser om beredskaps- Der det ikke kan defineres klare 
tiltak(§ 6.1 og 6.2). grenser, skal det ved hjelp av 

eksempler, vurderinger og disku- 
  Kriterier for vedtak om iverk- sjoner søkes framstilt situasjoner 

setting av kraftrasjonering i som kan hjelpe de enkelte ansatte 

0 forhold til kraftmarkedet. og NVEs seksjoner, regioner og 
avdelinger til i størst mulig grad å 

' Prosedyre og innhold i søknad gjøre likeartede vurderinger i de 
om innføring av kraft- konkrete tilfeller som måtte opp- 
rasjonering. stå i fremtiden. 

' Retningslinjer for den prak- Dokumentet bør også diskutere 
tiske gjennomføringen av hvilke hensyn og forsiktighets- 
kraftrasjonering, inklusive regler som må iakttas ved vår 
rekvisisjon av kraft og tvangs- oppdragsvirksomhet og tjeneste- 
messige leveringinnskrenk- yting for ikke å komme i konflikt 
ninger som fører til at almenne med vår forvalterrolle i konse- 
hensyn blir ivaretatt. sjonssaker, klagesaker, etc. 

' Regler om NV E's Dokumentet bør også inneholde 
kontrollfunksjon. en veiledning i hvordan ulike 

betalte tjenester bør prissettes. 

' Bestemmelser om straff ved Resultatenhetene i anleggs- (\ 
overtredelse av rasjonerings- virksomheten skal ikke vurderes." \ . . . . )  

bestemmelsene. 

Haakon Haga, YRS er oppnevnt 
f Kriterier for at pågående kraft- som leder av gruppen. Forslag til 

rasjonering kan oppheves. policy-dokument legges fram for 
Direktørmøtet før 1. april 1995. 

Arbeidsgruppen avgir sitt forslag 
til retningslinjer innen 31.05.95. 

NVEs 
GRENSENE MELLOM HØRINGSUTTALELSE TIL 

FORVALTNING OG NOU 1994:12 - LOV OM 

OPPDRAG VASSDRAG OG 
GRUNNVANN 

Som en oppfølging av et region- 
Erik Bollestad orienterte om sjefsmøte, presenterte B jørn Wold 

i møtet den 12.01.95 et forslag til prosessen bak høringsuttalelsen. 

mandat for en arbeidsgruppe som Han mente at avdelingene har 
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gjort en god jobb med hørings- 
uttalelsen. Gunnar Martinsen 
gjennomgikk de materielle 
kommentarene i høringsuttalelsen. 

Arbeidet med NVEs hørings- 
uttalelse har vært en prioritert 
oppgave i annet halvår 1994. Det 
har vært gjennomført en bred 
intern høringsprosess hvor alle 
ledd i organisasjonen har fått 
anledning til å komme med sine 
synspunkter. Forslaget til ny vass- 
dragslov reiser flere grunn- 
leggende problemstillinger. 

C 

0 

Minste vanns/øring 

I forslaget ønsker flertallet i 
utvalget å innføre et generelt 
pålegg om minstevannsføring. 
Hovedårsaken til dette er hensynet 
til miljøet i en vid forstand. NVE 
stiller seg skeptisk til et generelt 
pålegg om minstevannsføring. 
NVE er svært opptatt av hensynet 
til miljøet, men etter vårt syn bør 
det være rom for vurdering ut fra 
behov, samt praktiske og økono- 
miske hensyn. Det er nedlagt mye 
arbeid i å finne fleksible løsninger 
for optimale minstevannsføringer 
og slipping av vann. Et generelt 
pålegg om minstevannsføring vil 
være et skritt tilbake i forhold til 
utviklingen i retning av differen- 
siering på bakgrunn av konkrete 
vurderinger. 

Ser man et generelt pålegg om 
minstevannsføring i sammenheng 
med forslagets regler om å 
anvende loven på eldre tiltak vil 
resultatet kunne bli at kraft- 
produsjonen i vassdragene vil bli 
redusert. En slik utvikling vil 
igjen kunne resultere i sterkere 
press på nyutbygginger. 

Konsesjonsplikten 

Forslaget inneholder regler om 
konsesjonsplikt både med hensyn 
til overflatevann og grunnvann. 
Det siste er nytt og interessant i 
forhold til den någjeldende 
vassdragsloven. Overflatevann og 
grunnvann påvirker hverandre. 
Dette innebærer at forvaltningen 
av begge bør sees i sammenheng. 

Selve konsesjonsplikten utvides 
også. I dag er tiltak som berører 
almene interesser konsesjons- 
pliktige. I forslaget til ny lov 
omfattes også de tiltak som 
berører private interesser. 
Hensynet til samfunnets samlede 
interesser kommer derved klarere 
frem. Vassdragsmyndighetene vil 
kunne sene avbøtende vilkår (eller 
nekte konsesjon) også der bare 
naboen blir berørt. Terskelen for 
konsesjonsplikt blir med dette satt 
lavere og langt flere tiltak i vass- 
drag vil bli konsesjonspliktige. 

Hvem er vassdragsmyndighet? 

Lovforslaget tar ikke stilling til 
hvem som skal være vassdrags- 
myndighet i fremtiden. Flere 
modeller er tenkelige der både 
kommuner, fylkeskommuner, 
fylkesmenn og sentraladmini- 
strasjonen er aktuelle aktører. 
Etter NVEs syn er det viktig at 
vassdragsforvaltning utføres under 
hensynstagen til både lokale, 
regionale og nasjonale interesser. 
Vassdragene er en fellesverdi for 
hele landet og forvaltningen av 
dem bør gjøres til det samlede 
felleskaps beste. Dette innebærer 
etter vårt skjønn at vassdragene 
best forvaltes av et sentralt organ. 

Generelt kan en si at det nye for- 
slaget innebærer en modernisering 
av lovreguleringen av vassdrag. 
Forslaget til ny lov har klarere 

sanksjons- og sikkerhetsbestem- 
melser, det har en uttrykt formåls- 
bestemmelse, det har klare defini- 
sjoner og sist, men ikke minst, 
inneholder det i antall færre 
paragrafer enn den någjeldende 
loven. I tillegg er lovteksten i 
utkastet lettere å orientere seg i. 
Det er ikke grunn til å legge skjul 
på at den någjeldende vassdragslov 
er tungt tilgjengelig. Forslaget er 
mye lettere å forstå. 

(Basert på upublisert 
artikkel av Erik Bollestad) 

INTERN SIKKERHET I NVE 

John Martinsen orienterte i DM 
20.02.95 om et notat om intern 
sikkerhet i NVE. Han la vekt på 
behandling av sikkerhetsgraderte 
opplysninger. En rekke opplys- 
ninger om kraftsystemet er gradert 
BEGRENSET. Han pekte på at 
GIS og NETBAS-systemene 
inneholder slike opplysninger. Han 
viste til Sikkerhetsinstruksen for 
kraftforsyningen og Beskyttelses- 
instruksen for egne regler for 
behandling av slike opplysninger. 
Han sa videre at alle øverste ledere 
i kraftforsyningen skal være 
sikkerhetsklarert for HEMMELIG. 
Etter en slik sikkerhetsklarering 
kan lederne autoriserte med- 
arbeidere som har funksjoner som 
tilsier at de kommer i kontakt med 
graderte opplysninger. Han viste 
også til reglene for ansettelse 
av utlendinger i kraftforsyningen. 
John Martinsen orienterte videre 
om den foreslåtte handlingsplan 
for sikkerhet i NVE 

NVEs IT-STRATEGI 
EDB-koordineringsgruppen og en 
prosjektgruppe bestående av 
Marleen Rydehell (leder), 
Astridvoksø, Rune Flatby og John 
Ånon Jonassen har utarbeidet et 
utkast til ny IT-strategi for NVE. 

(forts.s7) 
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VP95 OVERFØRING AV MIDLER FRA 1994 - 
FORDELING AV KONKURRANSEPOTTEN 

I DM den 07 .02.95 ble fordelingen av midlene fra 
konkurransepotten vedtatt. 
Følgende prosjekter fikk midler for 1995: 

K-sted Resnr Formulering Bevilgning ( lO00kr) 

t&::mt11w1ltU:th1@:mmll@v.1e.EtiNksuMes.::11oa;:mva.:rn:::ttm=%it:4.01=n 
AØ 1057 NYTT LØNNSSYSTEM 60 

:piEn;rnt:;fo31:1'1;mrr1:rn$fe1;10®BO.siEKllt:=:=:tt't=t=:t:::;p::r:Jt:flt{f)lJOO)'d 
EK 1791 NETT OG MILJØ 150 

][teRrn:m::::::1aao:::::[[l;tfl1Ei<åimeBtEB]Fa§:]tAB.tfNG:=::::::]::::rn:::::::=:::1::::::,:5o!J]: 
EN 1952 KRAFTSYSTEMANALYSER 250 

rntws.m;1:ø::1a11:1rnrn::::::rna\w.emåæaøsae.1QJ;mf::rn:1:rnim:::::1:=:::::::rm::mn:m::::rn1::::am:@ 
ER 3111 EFFEKTPROSJEKTET 200 

W)e:t,mmm;g51:q.1mn+vt,Jf.!!WA'mJrHSNe;m;\trnt:r::==::t1eøtmrn14po\ 
HM 3070 UTVIKLE VASSDRAGSREGISTERET 150 

@:;::::M::t@;m;l?,w.q.:=u1:::;l\ltiagJI11<,Øf.li;1Nµsatts/Bsoof.Jøs.fz?H100::1=: 
HV 3007 POLARHYDROLOGI 200 

rn;::i:Mq=::t;::@tgz1::::1:J1tm;:;lø1n11fJ%l@age&:s;;::rn=:::::::::::::::::J:]::::=:::::J::::::::::::::::n::::1::::::::11hot1 
ME 1281 EFFEKTIV ENERGITEKNOLOGI 125 

fotlffl§fa@kt1Ø}gmtm:::mei;Iia1.risiie.sm1NJ;B.@PW!S$.J,QNH:mrn:rn=t:::=:::rtPJ:}) 
MM 1411 EFFEKTIVITET I ELFORSYNINGEN 200 

m1:it:!!t]\ITT®l!¾wNW1i,rf*!,,J¼:::::rn:1::rnw:::::m; 
:*'''''fflØ=ttW1#s.§r:::\:::::::MMij,®$1ÅVRtmaN,O-«:=r\::m:::::::::::::::::,:w::::::::::= ::::::::::=::=::::::::=:::::::::::::::yo=:=:::=: 

MØ 1400 MARKEDSINSTITUSJONER 60 

å:t=brnmmnimi;pd;:iimw:dr;msa;.1:;r:a)tQRPRØWER?::::rn=::J:':\tQ<=::= 
SV 3484 RISIKOANALYSER 100 

rnm$.MiMMltl41ttM:;@slu:Otåøimø!ÅV¥'.toø.aøtsEat:t:::::::=:::::r:::::=rrm1ao1::rn 
SV 3483 FORSKRIFTSARBEID 250 

:11m=::::p::::?lIg:=t:m:::m::;;:rKUft?gge,giilytf'.Jg(:::=:m:1i.::m:::;:: :::::::m:::::::::??!9.@.!?; 
V 3240 VERNEPLAN FOR VASSDRAG 500 

m1m111Jt[\Ht-gil{i11\1tgasff§t/¥Afllll!1m.gse4A&mt;f1i1t1mmi?,ø.0It 
D Nytt NVEs 75-ÅRS JUBILEUM 200 

SUM 5435 

0 
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Peter Hidas fra konsulentfirmaet 
STRADEC har vært konsulent 
for arbeidet Han gjennomgikk i 
DM den 20.02.95 forslagene til 
satsingsområder. Følgende om- 
råder er foreslått: 

Prioritet 1: 
A. Fordele ansvaret for 

data grunnlagets riktighet 

B.Fullføre forbedring av 
logisk sammenheng mellom 
datasettene 

E. Lage enkle "pek-og-klikk" 

løsninger for å øke selv- 
betjeningsgraden 

H. Heve det generelle IT- 
kunnskapsnivået 

Prioritet 2: 
C. Utvide DocuLive-arkivets 

brukerskare og deknings- 
område, opprette eget rapport- 
arkiv 

D. Legge til rette for oppgave- 
orienterte løsninger for 
GIS-bruk 

F. Lage en oppgave-orientert 
analyse og utvikle oppgave- 
orienterte løsninger ("views") 

G. Kartlegge mulighetene for 
forbedrede interne rutiner 

Prioritet 3: 
I. Utrede konsekvensene og 

policies rundt ekstern tilgang til 
••• •   • • , D •  • - - Intern-INFO 
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redaktør: lrlin Taugbøl 
Layout : Rune Stubrud 
Opplag : 380 
Redaksjonen 
avsluttet 20.02.95 

NVEs datagrunnlag 

J. Stille frem 
markedsførings- og 
annen grunnlagsdata om 
NVEs virksomhet på 
Internet (WWW) 

DM går inn for 
satsingsområdene A, B, E 
og H under prioritet 1. 
Under prioritet 2 går DM 
inn for områdene C, F o g  
G, mens område D skal 
utredes nærmere med 
henblikk på en mer 
skrittvis satsing på GIS. Av 
tiltakene under prioritet 3 
går DM inn for I, og ber 
om å få en nærmere 
utredning av pkt G. 

STATSBYGGS 
OVERTAGELSE AV 
EIENDOMSRETTEN TIL 
M29 

I forbindelse med omorganiser- 
ingen av Statens eiendoms- 
direktorat er det besluttet at Stats- 
bygg skal eie alle statlige bygg. 
Statsbygg vil overta eiendoms- 
retten til Middelthuns gt 29 fra· 
01.07.95. 
I denne forbindelse orienterte 
Benedicte Holter Ljøgodt om 
prosessen omkring Statsbyggs 
overtagelse. Hun ba om at avdel- 
ingene vurderer sitt arealbehov. 
Erling Diesen foreslo at det blir 
nedsatt en arbeidsgruppe med 
Kjell Otto Bjørnå som leder og 
med representanter fra AF, AJ, 
APO, AØ, tjenestemanns- 
organisasjonene og en repre- 
sentant fra V på vegne av de 
øvrige avdelingene. Gruppen skal 
vurdere kontraktforslaget fra 
Statsbygg og vurdere de juridiske, 
organisasjonsmessige og 
økonomiske konsekvensene av 
eierskiftet. 

IEA- 
VANNKRAFfPROGRAM 

Torodd Jensen orienterte om bak- 
grunnen for IEAs vannkraft- 
program. NVE har fått bevilget 
kr. 300.000 øremerket IEA 
(International Energy Agency). 
Programmet er organisert i 6 
delprogrammer (Annex) . NVE vil 
få ansvaret for å lede (Operating 
Agent) Annex III om miljø, og 
vurderer videre deltagelse i 
delprogrammene om opprusting/ 
utvidelse og små-/mikrokraftverk. 
Det ble vedtatt at NVE påtar seg 
rollen som norsk kontraktspartner 
for IEAs vannkraft- og miljø- 
program. Torodd Jensen (IK) 
representerer NVE i Executive 
Committe og Sverre Husebye 
(HM) får oppgaven som leder av 
delprogram miljø der NVE er 
operating agent. 

OPPNEVNING AV 
REPRESENTANTER TIL 
EIERGRUPPE FOR 
VASSDRAGSSIMULATOREN 

NVE står sammen med EnFO som 
eier av Vassdragssimulatoren. Det 
er opprettet to grupper med 
deltagere fra NVE og EnFO for å 
styre bruken og utviklingen av 
Vassdragssimulatoren. Per Einar 
Faugli og Kjell Otto Bjømå ble 
oppnevnt som NVEs 
representanter i eiergruppen, mens 
Nils Roar Sælthun og Ingebrigt 
Bævre oppnevnes som NVEs 
representanter i faggruppen. 

NYTT OM E-VERK 
Stord komm. Eiverk er 
blitt aksjeselskap og 
heter nå 
Stord Energiverk A/S. 
Varanger Kraftlag AIL 
heter nå 
Varanger Kraft .\/S. 
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VERNEOMBUD Funksjonstid 1995/96 

VERNEOl\1B rn 

0 Synnøve Aasen 

I ll()VED\'ER'.\E()MBUD  ::!t>} <· 

'.\VE fYARAVERl\EO:\'IBUD 

- 
- Jan Slapgård 

Ø Morten Due 

- Elisabeth H. Lycke 

0 AdaRøtnes 

Morten Due 

110\'ED\'ER'.\EOMBUD 
:\'.\LEGG 

Turid Budeng - 
Hans Otnes - 
Kjell Dalviken 

Torfinn Jonassen Ø 
1 - - - - - - - - - - - - 1 0  

Jan  Fr. Nicolaisen 0 

- Marit Fleischmann 

G Edvard Hansen KONTOR 

Ivar Sæveraas - 
Torbjørn Sneve 

S Harald Viken 

- Helge L. Nordvik 

KONTOR Oddleif Øfeldt 

KONTOR Egil Hyllestad 

G Bjørn Madsen KONTOR Eirik Traae 

Ø Bjarne Jevne KONTOR Jørgen Rusten 
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N V E  

ARKIVNYTT 
PERSONELLSITUASJONEN 

Arkivet er i en vanskelig 
personellsituasjon for tiden. 
Yvonne Bergh sluttet 29.5. og 
Reidun Eriksen slutter 31.6.95 
Mona som har hatt permisjon, 
kommer tilbake 15.8.95 og 
stillingen etter Reidun er nett- 
opp utlyst. Vi har og har hatt 
langtidssykemeldinger. Arkiv- 
funksjonene vil derfor til en 
stor grad bli utført av vikarer. 

0 

Vikarer som er her i et bare 
noen måneder, vil selvfølgelig 
ikke ha inngående kjennskap til 
NVEs rutiner og saksområder. 
Det er derfor viktig at saksbe- 
handlere og ledere er spesielt 
oppmerksomme på at registre- 
ringene våre er riktige. Ta dere 
tid til å gå gjennom postlister 
og journaler for å kontrollere at 
deres saker er registrert riktig. 
Oppdager dere feil, så ta kon- 
takt med arkivet så raskt som 
mulig slik at vi får rettet opp 
feilen. 

Gjenfinning av gamle saker 
kan også by på problemer i 
denne tiden. Forsøk derfor å 
skaffe dere oversikt over hva 
dere skal ha av arkivsaker og 
-rnapper i god tid før fristen 
løper ut. Vi kan dessverre ikke 
garantere framfinning på dagen. 

NY ARKIVNØKKEL 
Prøveperioden for ny arkiv- 

nøkkel er snart ute. Mye tyder 
på at perioden må utvides noe, 
men det er viktig at alle tar 
nøkkelen i bruk og tenker 
grundig igjennom om den 
passer til deres arbeidsfelter. De 
seksjonene som jeg ikke har 
besøkt enda, bør vurdere om de 
ønsker en diskusjon med meg 
før de godtar nøkkelen. Ta 
kontakt enten problemet er stort 
eller lite - ikke tenk at det er 
arkivets problem. Arkiv- 
ansvaret tilhører hele organisa- 
sjonen, og det er dere som får 
problemer om deres saker er 
feil arkivert! Siri Høystad 

Ptvikt igste et menneske 
f$r jgjore for å prove og 
4br1gå muskel- / skjelett- 
plager, er a trene opp sin 
kroppsbevissthet. 
:Q!:lt betyr å bli mer og mer 
V?tfor ubehagsignaler fra 

•j;;t•·.··· f'\,ropNln . 
• :::;::::::.:-:.:- .. ,....  

:!Ji(ff=>:;:_::: 

Neitåfrinn·•••er åfinne.••··••••••••·•••••••••·••••••••••<· 
; , ; ikerrUtdissg SignatJHe. 
H.usk at årsakene kan være 
båd fysiske' psykiske Og • •• 
sosiale og kan forekomme 
p rbidsplassen; .. i 
l lmmEtteller i fri.tiden, 

!Nifarsaken er funnet, 
mfne en.løsning på 
prpblemet, dvs. sette opp 
plikij alternativ. Se hva man 
kåhgjøre selv, hva manmå 
pijhjelp tH,hva som kan .. • 
gjenriOmføres raskt og hva 
som kanskje må\jente l.itt. 

arkivleder 

·-----------------------· 
: NY AVDELINGSDIREKTØR : 
I NOE har i brev til NVE 6. mars 1995 tilsatt I 
I KRISTIAN LØKKE som ny avdelingsdirektør I 
I I Energlavdellngen. Han vii tlltre stillingen I I 
I begynnelsen av oktober 1995. I 

·-----------------------· 
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STRATEGISK 
PLANLEGGING 

ittf ormasJo 

Direktørmøtet vedtok den 
7 .mars å sette i gang en 
prosess for å utarbeide en 
revidert strategiplan for 
perioden 1996 - 2000 for å 
kunne møte NVEs utford- 
ringer i årene fremover. 
Arbeidet med strategiplanen 
skal være ferdig til 1.oktober 
1995 slik at tiltakene i 
handlingsplanen kan 
innarbeides i virksomhets- 
planen for 1996 og budsjett- 
forslaget for 1997. 

Direktørmøtene 20. april og 
10. mai har vært heldags 
møter utenfor M29 hvor 
strategisk planlegging i stor 
grad har preget dags- 
ordenen. NVEs ledelse har 
bestemt at strategiplan- 
leggingen skal gjennom- 
føres uten ekstern bistand. 
Else Hole, Tove I. Aksnes og 
John Anon Jonassen fra 
Personal- og organisasjons- 
seksjonen (APO) bistår 
direktørmøtet i prosessen. 

i større grad enn ved 
utarbeidelsen av forrige 
strategiplan fokuserer denne 
prosessen på NVEs topp- 
ledelse sitt ansvar og del- 
aktighet i utformingen av 
strategiplanen. 

For å sikre en ette ktiv 
gjennomføring av strategi- 
planen, vil denne prosessen 
i større grad fokusere på 
områder hvor det er 
endringsbehov fremfor 
detaljerte strategier for alle 
områdene i NVE. 

Det vises for øvrig til tid- 
ligere utsendte il-info om 
strategisk planlegging. 

ved John  Ånon  Jonassen  

NVEs BUDSJETT- 
FORSLAG FOR 1996 

Bjørn Aulie (AØ) og Helge 
Bagøien (AØ) orienterte i 
direktørmøtet den 20. april 
om budsjettforslaget. 
Under kap. 924 post 70.2 
foreslås det en økning på 
3,4 mill. kr., 2,5 mill. kr. 
knyttes opp til det foreslåtte 
"H ydra"-prog ram met. 

Kap. 934 post 01 
Lønn foreslås justert i forhold til 
at tre stillinger flyttes til Stats- 
bygg, og at det foreslås om- 
gjort to tidsbegrensede stil- 
linger ved Samlet plan til faste. 
I tillegg foreslås det lønns- 
midler til en ny stilling ved EK. 
Post 11 Varer og tjenester 
foreslås økt med 15,7 mill. kr. 
hvorav 15,2 mill. kr. er husleie 
til Statsbygg. De resterende 
0,5 mill. kr. er driftsutgifter til 
Samlet plan, som foreslås 
overført fra post 21 Spes. 
driftsutg. 
Post 31 Opprydding i vassdrag 
økes med 6,0 mill. kr. som er 
knyttet til opprydding ved 
Kobbholm kraftverk. 
Post 70 Tilsyn med eldre 
dammer foreslås økt med 2,0 
mill. kr. hvorav 1,8 mill. kr. 
øremerkes Ulla dam. 
Post 72 Tilskudd til energi- 
forsyningselskaper foreslås økt 
med 44 mill. kr. hvorav 42 mill. 
kr er økning av statsstønaden. 

Kap.935 
post72 
Tilskudd til introduksjon av nye 
energiteknologier foreslås økt 
med 1 O mill. kr. til bedrifts- 
spesifikk introduksjon. 

Kap.992 
Tilskudd til sikringstiltak 
foreslås økt med 2,5 mill. kr. 

På inntektskapitlet foreslås 
post 01 Avgifter økt pga. 
omleggingen av gebyr- 
ordningen i Sikkerhets- 
avdelingen. Post 03 Ymse 
inntekter bortfaller og post 
50 Refusjoner reduseres 
som følge av Statsbygg sin 
overtagelse av M29. 

Det foreslås en ny stilling 
ved EK, en stilling ved VRØ 
knyttet til tilsyn med vass- 
dragsanlegg, en stilling ved 
HM som leder av sediment- 
laboratoriet. Videre foreslås 
det opprettet to midlertidige 
stillinger ved FoU. Samlet 
plan stillingene foreslås 
omgjort til faste stillinger. 

NVEs IT-STRATEGI 

NVEs IT-strategi har fått en 
grundig behandling i 
direktørmøtene. Spesielt har 
direktørmøtet vært opptatt 
av å få nærmere utredet en 
økt satsing på GIS og 
konsekvensene av ekstern 
tilgang til NVEs data 
gjennom Internet. 

Marleen Rydehell (AD) 
redegjorde om Internet i 
direktørmøtet den 4. april. 
Hun mente det var to 
spørsmål DM burde ta 
stilling til; har vi god nok 
sikkerhet for å åpne for 
tilgang for eksterne brukere 
og hvordan skal vi bruke 
Internet. Hun redegjorde 

0 
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videre for dagens status for 
IT-sikkerhet. I dag kan noen 
spesielle, eksterne brukere 
få tilgang, mens vanlige 
Internet-brukere ikke har 
tilgang. Hun la frem tre 
alternativer for å bedre 
sikkerheten ved økt ekstern 
tilgang: 

 Anskaffe en WEB-server. 

  Anskaf fe  en WEB-  
server  og en "b rannmur -  
maskin" mellom NVEs data 
og Internet 

  Leie  p lass  på en 
ekstern WEB-server 

DM gikk inn for at NVE leier 
plass eksternt til et prøve- 
prosjekt ut 1995. AD ned- 
setter et utvalg for å utrede 
sikkerheten omkring ekstern 
tilgang. Videre nedsettes det 
et utvalg for å se på inform- 
asjonsbehovet bestående av 
en representant fra hver 
avdeling og Wenja Paaske. 

Astrid Voksø la den 10. mai 
frem et nytt forslag til hand- 
lingsplan for GIS-satsingen. 
Målet er i henhold til IT- 
strategien å spre bruken av 
GIS. Det legges opp til en 
handlingsplan i fem trinn: 

  

  

  

  

Planlegging, 
systematisering 
og standardisering 

Kartproduksjon 

Hente data fra 
fagbaser 

Utføre beregninger 
og analyser 

  Full integrasjon mellom 
GIS og fagdatabasene 

Astrid Voksø la frem tre 
alternative organisasjon- 
sløsninger for å gjennom- 
føre handlingsplanen. 
Alternativ 1 består av 
etablering av en system- 
gruppe på tre personer, i 
alternativ 2 utføres arbeidet 
av GIS-koordinator og i 
alternativ 3 benyttes ekstern 
konsulent. Astrid Voksø 
mente at alternativ 1 var 
den beste løsningen. 

DM gikk inn for forslaget til 
handlingsplan med opp- 
rettelse av en system- 
gruppe. Ressurser frigjøres 
i E og H til en slik system- 
gruppe for GIS. 

EKSTERN 
REVISJONSRAPPORT 

Bjørn Aulie gjennomgikk på 
direktørmøtet den 20.05.95 
rapporten fra Coopers & 
Lybrand. Bakgrunnen for 
rapporten var Riks- 
revisjonens antegnelser og 
NOEs ønske om å forbedre 
rapporteringen til departe- 
mentet. Mandatet for det 
eksterne revisjonsfirmaet 
var å foreta en total 
gjennomgang av NVEs 
økonomifunksjon og inn- 
kjøpsvirksomhet. Gjennom- 
gangen ble gjort ved hjelp 
av tilgjengelige dokumenter 
og intervjuer med 25 
medarbeidere i NVE. Av 
strakstiltak foreslås: 

  AIie inngående 
fakturaer skal innom 
innkjøpsfunksjonen 

  Internkontrollen må 
signere etter kontroll 

  Krav til dokumentasjon 
ved omposteringer 

  Føring på riktig 
resultatmål både av 
kostnader og tids- 
forbruk 

  Opprettelse av egne 
konti for oppgave- 
pliktige ytelser 

Øvrige tiltak som rapporten 
peker på: 

  Avklaring av ansvar 
mellom AØ og avdel- 
ingene. Forbedring av 
rutiner i forbindelse 
med prosjekt- 
oppfølging, utgående 
faktura, utestående 
fordringer, regnskaps- 
avslutning 

  Kompetanse- 
oppbygging i 
resultatenhetene 

  IT-sikkerhet 

  Ansvar økonomi- 
funksjonen 

  Konkretisering av mål 
og ansvar i resultat- 
rapporteringen 

  Rapportering til NOE 

Erling Diesen oppsummerte 
med at rapporten ikke har 
avdekket graverende for- 
hold, men at de interne 
rutiner er for dårlige. AØ vil 
informere avdelingene om 
innholdet i rapporten, og 
arbeide videre for å forbedre 
disse rutinene. 

GJENNOMGANG AV 
FELLESTJENESTENE 
OG ARKIVET 

I DM den 29. mai ble det 
vedtatt å gjennomgå Felles- 
tjenestene (AF) på bakgrunn 
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av Statsbyggs overtagelse 
av M29,arbeidsmiljø- 
problemer i seksjonen og at 
AF ikke ble gjennomgått ved 
reorganiseringen av A i 
1992. Målet er å oppnå en 
bedre organisering i forhold 
til brukernes behov, større 
fleksibilitet, høyere effektiv- 
itet og et bedre arbeids- 
miljø for medarbeiderne. 
Resultatet av gjennom- 
gangen skal være en tiltaks- 
rettet handlingsplan for 
organisering og utvikling av 
fellestjenestene. 

Det ble nedsatt en styrings- 
gruppe bestående av Erling 
Diesen, Kjell Otto Bjørnå 
(A), Else Hole (APO), Marit 
Flood, en representant for 
NTL, en representant for SL 
og en representant fra 
Akademikernes felles- 
organisasjon, samt hoved- 
verneombud Morten Due. 
Det ble også nedsatt en 
prosjektgruppe bestående 
av Bi rte Sten rød (APO), 
Anne Marie Sand (APO), 
Elisabeth Bøhmer (BHT), en 
medarbeider fra felles- 
tjenestene. Det skai 
benyttes ekstern konsulent- 
bistand i gjennomgangen. 

Som et delprosjekt ble det 
også besluttet å foreta en 
arkivfaglig gjennomgang av 
arkivet. Resultatet av 
gjennomgangen skal være 
en handlingsplan som bl. a. 
omhandler hvordan arkivet 
skal oppfylle kravene til et 
offentlig arkiv, integrering av 
delarkiver, arkivrutiner, 
informasjonsteknologi og 
fremtidig ressursbehov. 

Det ble nedsatt en prosjekt- 
gruppe bestående av Siri 
Høystad (AF), 
Sirte Stenrød (APO), 

Anne Marie Sand (APO), 
Marleen Rydehell (AD), 
en brukerrepresentant fra en 
fagavdeling. Det skal 
benyttes ekstern konsulent- 
bistand i gjennomgangen. 
Prosjektgruppen rapporterer 
til styringsgruppen for AF- 
gjennomgangen.Arbeidet 
skal være ferdig innen 
1. november 1995 

UTREDNING AV 
GRENSEFLATENE 
MELLOM E O G  M 

I direktørmøtet mandag 
29. mai ble utredningen 
om grenseflatene mellom 
Energiavdelingen og Enøk- 
og markedsavdelingen 
behandlet. 

En arbeidsgruppen har på 
basis av erfaringene med 
den nye energiloven vurdert 
ansvars- og arbeids- 
delingen, samt samarbeids- 
former mellom Energi- 
avdelingen og Enøk- og 
markedsavdelingen.Spesielt 
har arbeidsgruppen tatt for 
seg følgende problem- 
stillinger: 

  Plassering av 
arbeidet med statsstønaden 

  Opr-,følging av 
utenlandshandelen med 
kraft 

  Områdekonsesjoner i 
forbindelse med oppkjøp/ 
sammenslutninger 

Arbeidsgruppens flertall 
foreslår at ansvaret og 
arbeidet med forvaltning av 
stønadsmidler til invester- 
inger i ledningsnettet ikke 
flyttes. Det anbefales å se 

nærmere på saksbehand- 
lingsrutinene for også å 
oppnå en forsvarlig teknisk 
kvalitetssikring. 

Arbeidsgruppens flertall går 
inn for å legge ansvaret og 
deler av arbeidet med 
oppfølgingen av utenlands- 
handelen til Enøk- og 
markedsseksjonen. 
Begrunnelsen for dette er 
konsekvensene av at 
utenlandshandelen er størst 
for Enøk- og markeds- 
avdelingens ansvars- 
områder. Dette arbeidet 
krever også elektrofaglig 
kompetanse som M må 
hente inn gjennom et nært 
samarbeid med E også i 
fremtiden. 

Arbeidsgruppen finner det 
ikke riktig å foreslå 
org an isasjonsm ess ig e 
endringer når det gjelder 
områdekonsesjoner ved 
eierskifte.Arbeidsgruppen 
mener at E og M i dag stort 
sett er organisert som et 
teknisk og et økonomisk 
fagmiljø. Mange av opp- 
gavene på begge avdelinger 
krever imidlertid innsikt i 
begge fagdisiplinene. Dette 
gjelder flere arbeidsområder 
enn de som er nevnt i 
arbeidsgruppens mandat. 

Arbeidsgruppen mener at 
det er spesielt viktig at 
ledere og saksbehandlere 
ved de to avdelingene føler 
ansvar for helheten og 
dermed engasjerer seg i 
hverandres oppgaver 
samtidig som andre fag- 
miljøer involveres i eget 
ansvarsområde. Et bedre 
samarbeid mellom de to 
avdelingene vil kunne bidra 
til en bedre samordning av 
NVEs virkemidler og bedre 

0 
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løsninger på saker av 
prinsipiell betydning. Det 
bør derfor vurderes om det 
er hensiktsmessig å slå 
sammen avdelingene til en 
avdeling, eventuelt dele 
avdelingene opp på en 
annen måte slik at man får 
et tverrfaglig miljø som 
ivaretar helheten. 

Marit Flood mente at 
arbeidet med statsstønaden 
er nært knyttet til Es 
kompetanse og øvrige 
virksomhet. Hun foreslo 
derfor at arbeidet med stats- 
stønaden flyttes til E. 

Erling Diesen understreket i 
møtet at et godt samarbeid 
er viktigere enn hvordan 
organisasjonen ser ut på 
papiret. Han mente at det er 
viktig å få på plass saks- 
behandlingsrutiner som 
sikrer et godt tverrfaglig 
samarbeid mellom 
avdelingene. 

Jan Moen redegjorde for Ms 
planer for oppfø lg ing av 
utenlandshandelen. 

DM gikk inn for flertallets 
innstilling i rapporten. Det 
skal arbeides videre med å 
utarbeide et opplegg for 
gebyrordning for opp- 
følgingen av konsesjonene 
for utenlandshandel med 
kraft. Enøk- og markeds- 
avdelingen skal legge frem 
en plan for hvordan arbeidet 
med oppfølging av 
utenlands-handelen skal 
organiseres. 

EN GOD T Ø R R  
SOMMERFERIE 
ØNSKES ALLE! 
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Ny stilling: 
Beheim, Einar VRS 
Regionsjef 
Berg, Hallvard VV 
Seksjonssjef 
Mobiltelefon nr. 944 41 350 
Kaalstad, Britt AØ 
Konsulent,Reisekontoret 
Vikingstad, Steinar MØ 
Rådgiver 

Nytilsatte: 
Brugaard, Helge 
F.konsulent vikar 
rom 540 Tlf.: 9209 
Daae, Tuva Cathrine 
Avd. ingeniør vikar 
Grinde, Alf Olav 
Østergaard 
Rådgiver 
Guddal, Bjarte 
Avd.ingeniør eng. 
rom 456 Tlf.: 9385 
Jensen, Tor Arne 
Avd.ingeniør eng. 

AD 

VRN 

ME 

EK 

VRN 

Mobæk, Are VRØ 
Regionssjef 
rom 709 Tlf.: 9382 
Mobiltelefon nr. 943 03 058 

Schneider, Gudrun 
Seksjonssjef 
Steien, Vigdis 
Konsulent vikar 

Fungeringer: 
Stensby, Hallvard 

Permisjoner: 
Sivertsen, Geir-Inge 
Varkold, Trine Lise 

Pensjonister 
Haga, Haakon 
Halvorsen, Randi 
Michelsen, Lilly 

Strømmen, Ola J. 

AJ 

VRN 

ER 

VRN 
AF 

VRS 
vv 

VRØ 

VRØ 

Sluttet: 
Bergh, Yvonne AF 
Holmquist, J a n  F HM 
Tangvik, Kristin SV 
Øvstedal, J a r l  AFoU 

Slutter: 
Eriksen, Reidun AF 
30.06.95 
Egeland, Håkon EN 
31.07.95 
Nicolaisen, J a n  Fredrik SV 
04.08.95 
Berg, Sølvi Holth AØ 
31.08.95 

0 

Jonassen, John Anon APO 
0 

31.08.95 \__ . 

Rettelser: 
Bekkevold, Odd AF 
Rom 013 
Bjørnestad, Helge AF 
Rom 012 
Eikenæs, Olianne VN 
Prosjektleder 
Guttormsen, Irene APO 
Rom 650 
Jevne, Bjarne VRØ 
Nytt mobiltelefon nr.: 
941 05 815 
Klepp, Anne Bente VK 
rom 606 c· 
Paulina, Geraldo J. AD 
Rom 013 
Rognås, J a n  U. AD 
Rom 547 

Tillegg: 
K vanda hl, Tor H AD 
Mobiltelefon nr. 966 73 932 
Kortnr. liste 
Norsk petroleumsinstitutt 3581 

Ny utgave av den interne 
telefonliste/personaloversikt vil 
bli trykket opp etter at VRØ er 
flyttet til Harnar og kommet på 
plass i sine nye kontorer. 
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ALLMØTET 

0 

På allmøtet 16.06.95 
hadde jeg noen 
kommentarer til medias 
forhold til flommen på 
Østlandet. Media har en 
tendens til å fokusere på 
det dramatiske og det 
negative. Min hensikt var 
å få fram at NVE ikke bare 
er energi og prognoser, 
men at vi også har et 
distriktsapparat som tar 
seg av flom og erosjon. 
Denne delen av NVE er til 
stede der flommen og 
katastrofene er, når de 
som rammes trenger det 
mest. Jeg er opptatt av at 
også denne forhåpentlige 
positive side ved NVE blir 
synliggjort. 

Dersom mine 
kommentarer ble oppfattet 
som kritikk av "Vann og 
Energi" beklager jeg det. 
Det var ikke meningen. 
Wenja Paaske og Harald 
Brynildsen gjorde en 
kjempejobb med 
"flomnummeret" av "Vann 
og Energi", og de fikk 
under sterkt tidspress inn 
tidsaktuelle bilder og 
reportasjer. De fikk det 
sogar fram til Stort inget i 
t ide. Forøvr ig g jør  de en 
meget god innsats også 
når det  g je lder 
distr iktene. 

Ola J. Strømmen 

Hedmark Energi A/S: 
Hovedadministasjonen flyttet 
til Yangsvegen 43, 
Postboks 4100 
Postteminalen, 
2301 Hamar. 
Tlf.: 62 51 83 00 
Faks:62 51 84 00 

Elektrisitetstilsynet 
heter nå: 
Produkt- og Elektrisitets- 
tilsynet(PE) 

Askøy 
Elektrisitetsforsyning 
er omdannet til aksjeselskap. 

Haram Elverk 
heter nå: 
Haram Energi A/S 

BRUK AV FORSKER- 
STILLINGER OG 
PROSJEKTLEDER- 
STILLINGER I NVE 

Sporsmålet om å nytte forsker- 
stillinger og prosjektleder- 
stillinger i NVE har vært drettet 
med tjenestemannsorganisa- 
sjonene. For bedre å kunne 
profilere NVEs forsknings- 
virksomhet overfor forsknings- 
miljøer, bevilgende myndighe- 
ter mf l ,  er det onskelig å nytte 
forskerbetegnelsen for enkelte 
stillinger i H. Felgende kriterier 
vil gjelde for vurdering av 
omgjøring til forsker: 

1. EMBETSEKSAMEN AV 
HØYERE GRAD ELLER TIL- 
SVARENDE 

2. VITENSKAPELIGE PUBLI- 
KASJONER, FORTRINNSVIS 
I INTERNASJONALE TIDS- 
SKRIFTER MED REFEREE- 
ORDNING 

3. MINST 50 % AV ARBEIDS- 
TIDEN BRUKES TIL FoU 

4. DELTAKELSE I 
FORSKNINGSPROSJEKTER 

o>•••••••••·· t••· t•••r••·•····A•1arti1: t\\tl11m-,JRUN.l'A1J(.OOL ·••••·•·••· •• •• 

··•·• iittefil.·•.•··· J,ayuus •• TEGN:sAt )• •• 
•• ltpplair, • 3'40 < • 

•··· Inf O :< < RC!daksloocn U\'liluttct 26.6.S 

Vurderingene vil bli foretatt av _ 
Arne Tollan,H-direktor og Per- • 
Einar Faugli, AFoU. Den en- 
kelte stillingsomgjoring vil bli 
forhandlet med organisasjo- 
nene. 
Stilling som prosjektleder 
(1113) forutsettes brukt til 
større tidsavgrensede prosjek- 
ter der prosjektlederen har 
selvstendig ansvar for oko- 
nomi, organisering, rapporte- 
ring m v. Når prosjektet avslut- 
tes, går prosjektlederen even- 
tuelt tilbake til sin opprinnelige 
stilling og lonnsplassering. Det 
vil bli fastsatt nærmere ret- 
ningslinjer for bruk av prosjekt- 
lederstillinger. 
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N V E s  
IT - s t ra t e g i 

Arbeidet med NVEs IT-strategi 
for 1995-96 er nå avsluttet. 
Handlingsplanen er under 
utarbeidelse og vil ferdigstilles i 
juni måned. Selve 
IT-strategidokumentet finnes 
tilgjengelig som papirutgave på 
biblioteket eller elektronisk på 
k:\it\it-str60.nve (for WP6.0 
dokument) eller k:/il/it-str52.nve 
(for WP5.2 dokument). 

Arbeidet bak IT-strategien er 
utført av EDB-koordinerings- 
gruppen i NVE. I gruppen finnes 
representanter fra hver avdeling 
og hvert regionkontor, samt egne 
representanter fra APO og 
GIS-gruppen. Så snart Handlings- 
planen er ferdig vil 
EDB-koordineringsgruppens 
representanter informere om 
IT-strategien og Handlingsplanen 
i den avdeling de representerer. 

Representanter i 
koordineringsgruppen er: 

Marleen van Stam Rydehell 
AD (prosjektleder fra 1.1.95) 

John Ånon Jonassen APO 
Benedicte Holter Ljøgodt A 
Susan Norbom E 
Svein Taksdal H 
Tor Erik Olsen M 
Frode Trengereid S 
Rune Flatby V 
Astrid Voksø GIS-gruppen 
Ingebrigt Bævre VRM 
Viggo Moe VRN 
Eirik Traae VRS 
Olav Osvoll VRV 

Sammendrag 
Den forrige IT-strategiperioden 
fokuserte på den teknologiske 
infrastrukturen, dvs store 
kostnader til maskiner, nettverk og 
utviklingsverktøy. I denne 
strategiperioden er målsettingen å 
spre gevinstene av den nye 

infrastrukturen ut til brukerne. 
Strategien fokuserer derfor sterkt 
på hvordan vi bedre kan utnytte 
de ressurser vi allerede har. Mens 
den forrige IT-strategien i første 
hånd ga klare retningslinjer for 
ADs fremtidige arbeid, fokuserer 
denne strategien på hele NVE. 
Arbeidet må utføres av 
avdelingene, og i samarbeid 
mellom avdelingene, for å oppnå 
gode resultater. 

NVEs satsing på 
informasjonsteknologi i denne 
strategiperioden er ikke spesifikt 
knyttet opp mot de enkelte 
hovedmål i NVEs 
virksomhetsstrategi, men retter 
seg generelt mot å bedre 
saksbehandlingen og 
beslutningsprosessen. De mer 
overgripende mål, hvor IT kan 
bidra er: 

• Bedre kvalitet på NVEs saks- 
behandling 

• Mer effektiv saksbehandling 

• Nye tjenester og produkter 
for endrede brukerbehov 

Analyse av virksomhetsstrategien 
og møtene med Direktørmøtet 
viser at IT-målene for 
planperioden 1995-96 bør være 
følgende: 

• Forbedre kvaliteten til NVEs 
grunnlagsdata 

• Komplettere og utvide 
tilgjengeligheten til 
arkivsystemet 

• Spre bruken av GIS 

• Forbedre tilgjengeligheten til 
NVEs grunnlagsdata 

• Effektivisere de interne 
rutinene 

• Heve det generelle nivået for 
IT-kunnskaper 

• Forberede ekstern tilgang til 
NVEs grunnlagsdata 

Fra IT-målene er det  laget 
10 satsingsområder for 
strategiperioden.Satsings-områ 
<lene er blitt inndelt i prioritets- 
grupper, hvis midler og arbeids- 
innsats ikke strekker til. 

Prtorlterseru re 

Fordele ansvaret for 
datagrunnlagets riktighet 

Fullføre forbedring av logisk 
sammenheng mellom 
datasettene 

Lage enkle "pek-og-klikk" 
løsninger for å øke 
sci vbctjcni ngsgraden 

Heve det generelle 
IT-kunnskaps-nivået 

Prioritetsgruppe 

Utvide DocuLive-arkivcts 
brukerskare og deknings- 
om råde, opprette eget 
rapportarkiv 

Legge til rette oppgave- 
orienterte løsninger for 
GIS-bruk 

Lage en oppgave-orientert 
analyse og utvikle 
oppgave-orienterte 
løsninger 

Kartlegge mulighetene for  
forbedrede interne rutiner 

Prioritetsgruppe 

Utrede konsekvensene og 
policies rundt ekstern 
tilgang til NVEs 
datagrunnlag 

Stille frem markedsførings- 
og annen grunnlagsdata 
om NVEs virksomhet på 
Internet ( W W W )  

Kostnader for IT-strategiens 
oppfølging beregnes til 
NOK 1.800 000 + Iøpende kcst- 
nader for å opprettholde 
riktig nivå på infrastrukturen. 



• Intern-INFO Torsdag 29. juni 1995 9 

Info fra 

AD 
Bruk av 
WordPerfect 5.2 I 
WordPerfect 6.0 
Dataseksjonen/ AD har mottatt 
meldinger som tyder på at 
tidligere utsendt informasjon 
vedr. bruken av WP 5.2 / WP 
6.0 ikke har vært  god nok. Vi 
skal skjerpe oss, og prøver 
herved på nytt. 

C Al,k dokumenter som er skrevet 
i tidligere versjoner av 
WordPerfect kan leses i versjon 
6.0. 
Alle dokumenter som lages i 
WP 6.0 kan leses i WP 5.2, men 
hvis du bruker funksjoner som 
er nye i WP 6.0, og som ikke 
finnes i WP 5.2, vil disse bli 
borte når du lagrer. Uansett må 
lagringen skje i WP 5.2 format 
på følgende måte : 
Når du skal lagre 
så velger du: File, Lagre  som 
og på F o r m a t  (nesten nederst) 
velger du Word  Perfect  5.1/5.2 
(*.doc;•.wp). 

Bruk av ordlister i 
WordPerfect 
Skal du kjøre stavekontroll av 
ditt dokument, kan du velge 
ordlister fra flere språk. Merk at 
det er flere engelske ordl is ter :  
Australia, Brittain, Canada og 
USA. 
I WordPerfect (5.2 og 6.0) 
velges ordliste på følgende 

måte:Gå til Verktøy og Språk 

hvor du velger ønsket ordliste, 

og deretter starter du stave- 

kontrollen med Verktøy, 
Stavekontroll 

XEROX 
fargeskriver 
Mange benytter seg nå av 
muligheten til å lage 
lysark(foilcr) og papirkopier i 
farger på vår nye Xerox 
fargeskriver i 5. etasje, men vi 
ser også relativt ofte utskrifter 
i sort/hvitt bli sendt til denne 
skriveren. Grunnen til dette er 
sannsynligvis at enkelte 
glemmer å endre valg av 
skriver etter at de en gang har 
brukt Xerox skriveren. 
Hvis du ønsker utskrift på 
lysark, gjør følgende: 

Lotus Freelance 
Bruk menyen: F i l e /  

Print/Setup 
Sett  Paper source 

til Tray 2 
Gå inn på Features 

og sett  Media type 
til Transparency 

Word Perfect 6.0 
Bruk menyen: F i l e /  Velg 

Skriver 
Velg skriveren Xerox 4900 ... 
Trykk på knappen Oppsett 

Sett Paper source 
til Tray2 

Gå inn på Features 
og sett  Media type 

Stadig nye 
versjoner av 
programvare 

Dataseksjonen / AD mottar 
minst I gang pr. år nye 
versjoner av NVE's standard 
programvare, og det råder 
ulike oppfatninger om hvorvidt 
disse nye versjonene bør 
legges inn. 
Momenter Icr å oppgradere 
hver gang det  kommer en ny 
versjon: 

 G j ø r k o m m u n i k a s j o n e n  

med omverdenen lettere 

  Gjør det mulig å få hjelp 
fra programvareleverandør 
i feilsituasjoner 

  Får tatt i bruk nye 
muligheter i nye versjoner 

  Noen programmer forlanger 
nye versjoner (eks; mange 
systemer forlanger 
Windows versjon 3.1 eller 
nyere) 

  Hvis ikke nettverksprogram- 
varen blir oppdatert vil 
etterhvert de enkelte brukere 
anskaffe egne versjoner. 
Dette er kostbart og 
vanskelig å administrere. 

Momenter ill..Q1 å oppgradere 
når det  kommer nye versjoner: 

  Krever ofte at PC'en blir 
oppgradert (prosessor, 
minne og lagring) 

  Kan føre til noe 
kommunikasjonsproblemer 
når ulike versjoner benyttes 

  Slipper å forholde seg til 
noe nytt 

NVE's databrukere har svært 
varierte behov. Noen har behov 
for  en e n k e l  PC med et 
teks tbehandl ingsprogram,  

mens  andre  har  behov for  

s tore P C ' e r  med avanser t  

p rogramvare .  D e t  er de r fo r  

s v æ r t  vanskel ig  å ha en 
oppgrader inss t ra tegi  som 
t i l fredsst i l ler  alle parter,  men  

vi anse r  at u lempene med å 

" f ryse"  sys temene  e t te rhver t  

vi l  skape  store problemer  for  

hele NYE. 


