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Det er et gammelt ordtak som sier at «når krybben
er tom, bites hestene». Den tilsynelatende
bruk av
tenner som har forekommet
i Fossekallen
i løpet
av 1971 har neppe sin rot i en tom krybbe, men
er vel mer et tidssymptom
utløst av den alminnelige debatt omkring demokrati
på arbeidsplassen.
Og symptomet
har sin rot i erkjennelsen
av den
betydning trivselen på arbeidsplassen
har for den
enkelte arbeidstakers
totale trivsel og også for virksomhetens effektivitet
og trivsel.
Den usikkerhet
som har hersket omkring organisasjonsspørsmålet
i NVE og den til dels hete naturverndebatt
i de siste år har vel også satt sine spor.
Dertil kommer at spørsmålet om en bedre utbygd
informasjonstjeneste
har stått i stampe for lenge.
Det er grunn til å tro at disse forhold skal få en
avklaring i løpet av 1972 samtidig som en utvidet
deltagelse i Hovedstyremøtene
for personalets
representanter
finner sin løsning. Måtte løsningen av
disse spørsmål medvirke til å utvikle en trivelig
arbeidsplass
og til en fortsatt god etatsånd.
H. W. Bjerkebo.
Godt nytt år!
«Det ligger
andres tillit.»

en forunderlig

løftning

i det å eie

(Lånt fra K. Mollestad.)

DET STORE MØTET OM

„BEDRIFTSDEMOKRATI
STATSETATER"
VART HALDE I KANTINA

Overing. Tveit ynskte folk vel møtt og fortalde om
møteopplegget.
Det var først tre inleiarar, o.ing. Sørensen,
statsråd Nordli og direktør Moe, sidan vart ordet fritt.
Kantina var fullsett so der var nok eit par hundrad frammøtte.

JØRGENSØRENSENS
INNLEGG
Følgende
synspunkter
er en forkortet fremstilling
av mitt innlegg
under
etatsforeningens
møte 1. desember
1971
om bedriftsdemokrati:
Bedriftsdemokrati
er intet nytt begrep. Misforståelser
og uklare
tanker
i denne forbindelse
har alltid vært til
stede.
Den som våger
seg frampå
i
debatten
løper en tosidig
risiko ved å
bli misforstått
både av de som leder
bedriftene
på den ene side og ytterligående
idealister
på den annen
side.
Jeg mener
all overfladisk
optimisme
som
forutsetter
at vi straks
skulle
oppnå
maksimal
trivsel
og effekt
i
arbeidet
på en gang,
må ryddes
av
veien. Bedriftsdemokrati
både i privat
og offentlig
virksomhet
vil stille større
krav
når
det
gj elder
selvdisiplin,
kunnskaper
og korpsånd.
Men er forutsetningen
til stede hos de ansatte
ledelsen
inkl., da mener
jeg at idC'ene
reelt bedriftsdemokrati
bygger
på gir
muligheter
til å skape
en rikere
arbeidssituasjon
og bedre
bedriftsmiljø
for de mange.
Effektivitetskravet
blir
en følge
av grunntanken
i bedriftsdemokratiet
da det er utenkelig
å nå
opp til selvrealiseringen
for den enkelte i bedriften
uten god effektivitet.
Kombinasjonen
av
såkalt
bedriftsdemokrati
og ineffektivitet
fører
til
en form
for bedriftsledelse
som bedriftsteoretikerne
benevner
«laissez
faire» eller på godt norsk «la det skure
systemet»
hvilket
er den dårligste
av
alle former
for bedriftsledelse
og endog langt dårligere
enn en strengt
uatoritær
ledelse.

Både mentalt
og fysisk har arbeidssituasjonen
en dominerende
innflytelse
på vårt
private
liv. Bedriftene
har
derfor
et betydelig
ansvar
overfor
samfunnet
utover
sitt bidrag
til produksjonen.
Derfor
er følgende
to —
deling
av bedriftsansvaret
etter hvert
vunnet
frem:
For det første
bedriftenes
beslutningsmyndighet
kan ikke lengere
betraktes
som en ukrenkelig
«rett» overfor de ansatte,
men som et oppdrag
bedriftsledelsen
forvalter
på vegne av
alle
de som har
legitime
interesser
knyttet
til bedriften.
I tillegg
til de
formelle
eiere som eventuelt
kan være
det offentlige,
omfatter
dette
de ansatte, forbrukerne
og eventuelt
andre
i nært
avhengighetsforhold
til virksomheten.
Dette kalles
— «kravet
om
det
interne
bedriftsdemokratiet.
For det annet — må bedriften
ikke isolere
seg fra samfunnet
og den
politiske
utviklingen,
men forme
sin strategi
under
hensyn
til samfunnsutviklingen.
Dette kalles
— «kravet
om
funnsplanet.»

demokrati

på sam-

Bedrifter
som bare fyller et av kravene
er ikke
tilfredsstillende
ledet
målt med dagens mål. Før eller senere
vil slike situasjoner
føre til at virksomheten
kjører
ut i interne
eller eksterne
problemer
til skade for oppgavene som skal løses, herunder
være en
meningsfylt
arbeidsplass.
Bedriftsledelse på høyeste
plan er derfor praktisk politikk.
Dermed
er alle ansatte
meningsberettiget.

1-12-71

Det finnes de som vil hevde at kravet til internt
bedriftsdemokrati
ikke
kan forenes
med den gjennomsnittlige
innstilling
til selvdisiplin,
kunnskapsnivå og arbeidsmoral,
med andre
ord
at det er en elite alene som er istand
til å lede og styre.
En
berømt
motivasjonsteoretiker,
Mac Gregor,
har inndelt
ytterpunktene
i det spektrum
av ledelse vi kan tenke
oss i teoriene
X og Y.
Teori X som tilsv. den opprinnelige
form for ledelse
i vårt samfunn,
går
ut fra at mennesket
er
dovent,
upålitelig
og derfor
må ledes og
kan kontrolleres
i detalj.
Hans teori Y går
mennesket
har
en
til å

derimot
ut
innebygget

medvirke,
det søker ansvar,
ønsker
å skape noe
vinne
erkjennelse.

fra at
trang

samt

Derfor
oppnås
størst effekt
og trivsel hvis menneskene
i mindre
utstrekning blir utsatt for detaljert,
autoritær
kontroll,
men
overlates
ansvar
med
sikte på å nå bestemte
mål.
Dermed
har jeg meget
kort prøvet å legge fram 4 hovedbegreper
som
er viktige
i en debatt
om bedriftsdemokrati
i NVE, altså:
to-delingen
eller kravet
demokratiet

av bedrif tenes målsetting
om det interne
og eksterne
samt

ytterpunktene
i de mange
ledelse
vi kan tenke
os„
og Y.

former
teoriene

for
X

Det kan stiller
mange
spørsmål
om
situasjonen
i NVE på denne bakgrunn:
Er kravet
til internt
demokrati
dekket og i tilfelle
hvorledes?
Er kravet
til demokrati
på samfunnsplanet
dekket?
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stort sett etter
Er ledelsesfilosofien
teori X eller Y?
former
det forskjellige
Praktiseres
for ledelse avhengig av sakens art og/
nivå?
eller administrativt
Hva mener de ansatte?
osv.
svar kan ikke gis i
Et uttømmende
form. Likevel forsøker jeg
konsentrert
nå å få fram enkelte viktige sider av
saken og tar først for meg den formelle organisasjonen av NVE. Jeg understreker at den formelle organisasjoden bygger
nen og ledelsesfilosofien
på, selvsagt intet har å gjøre med de
personer som til enhver tid bekler de
høyeste stillingene i NVE:
målsetVår formelle organisasjon,
for hovedstyret
ting samt instruks
fremgår av St.prp. 100 (1959-60). Der
er det vi har kalt «kravet til demogitt en bred
krati på samfunnsplanet»
behandling. I 9 punkter er det gitt defor hva som er
anvisninger
taljerte
i denne forbindelse.
NVEs forpliktelser
Men det fremgår også at det bortsett
fra dette og regler for forretningsorav
og utvelgelse
den, organisasjon
dokumenså inneholder
toppledelsen,
tet intet om de ansatte med en unntakelse som jeg vil komme tilbake til.
Tanker og idker om NVEs ansvar overfor sine egne har forfatterne i alle fall
ikke funnet grunn til å sette på papiret
den gang. Det formes ingen generelle
for personalpolitikken,
retningslinjer
i videre forstand, tanmedbestemmelse
og personalutvikker om opplæring
ling m. v.
at forDerimot viser proposisjonen
melt sett så har NVE selv innen sin
en autotoppledelse, dvs, hovedstyret,
ritær oppbygning. Den kollektive styreform på topplanet har formelt sett
ikke nådd fram til NVE slik som bl. a.
for
er både i hovedstyrene
tilfellet
NSB og Televerket. Det er kun innenat
for nærmere bestemte saksområder
har
styremedlemmer
de stortingsvalgte
myndighet som vanligvis er tillagt styrer for bedrifter.
har NVEs organisatoriske
Derfor
slektskap
ennå nærmere
oppbygging
organisamed den strengt autoritære
sjonsform enn de bedrifter vi kan og
oss med. At mange
bør sammenlikne
fremdeles er så autoritære
virksoheter
henger
organisasjon,
i sin formelle
sammen med at svært meget av den
tenkning har sin rot i
organisatoriske
som var de
og militærvesen
kirkeområder der man først fikk administrativ erfaring i større skala.
KONKLUSJON
for
en målsetting
NVE mangler
sine ansatte og kravet om et iner ikke
bedriftsdemokrati
ternt
løst.
tanker bak den
De grunnleggende
ligoppbyggingen
organisatoriske
ger nær opp til Mac Gregers
teori X.
§ 8 er en
Hovedstyreinstruksens
unntakelse innen rammen av den forDen gir funkmelle organisasjonen.
i NVE full medbestemsjonærsiden
ved sine personalrepresenmelsesrett

4

FOSSEKALLEN

i alle saker som
tanter i hovedstyret
Ordtilligger ansettelsesmyndigheten.
ningen har gitt de ansatte store fordeler ved å
om
Kunne være fullt orienterte
samt
behandling
personalsakenes
i
forhandlingene
kunne påvirke
bl. a. ved at styret
hovedstyret
utenom tj etilføres informasjon
nestevei.
På den annen side mener jeg at
etaten NVE har høstet ennå større
fordeler av ordningen ved at de anErfaringene
satte blir medansvarlige.
her er så godt at det
fra samarbeidet
burde kunne danne mønster for den
i NVE.
videre utviklingen
mellom
Likevel blir kontaktflaten
og de ansatte altfor svak.
hovedstyret
NVE står i denne henseende tilbake i
jfr. f. eks. NSB og Teleutviklingen,
verket. I begge disse etater har aninkl.,
satte, arbeidere og funksjonærer
og hertil refull styrerepresentasjon
og etai personalnemnd
presentasjon
tenes råd. Dette gir en helt annen utfor ansettes samarbeid
gangsposisjon
med ledelsen. Det er i disse dager hevdet at Staten ligger foran privat virkmed de ansatte
somhet i samarbeid
hvilket antas å være 1 overensstemmelse med situasjonen i ovennevnte to
Men NVEs ansatte
store statsetater.
ligger etter på tross av at etaten i sin
ved innføtid lå foran i utviklingen
personalreprering av en begrenset
stått
sentasjon. Siden har utviklingen
på dette
stille i NVEs organisasjon
felt. I den forestående utvikling av bestiller derfor NVEs
driftsdemokratiet
ansatte bak startstreken.
Det jeg hittil har sagt om NVE gjelDen
der den formelle organisasjonen.
innen de entillempningen
praktiske
og
avdelingene
kelte direktoratene,
kontorene er på mange måter en konog dertrast til autoritetsprinsippet
med den formelle org.plan. Den inder ligger etter
terne ledelsesfilosofien
ofte ganske nær opp
min oppfatning
til teori Y, altså en sterk satning på
Det er
ansvarsfølelse.
den enkeltes
dette som overhodet har gjore det musine store
lig for NVE å gjennomføre
av
ofte med et minimum
oppgaver
personale. Jeg tror derfor at begrunnelsen for at denne ledelsesfilosofi har
i såvidt stort
kommet til anvendelse
priomgang i NVE under styreplanet
men tilmært ligger i arbeidsmengden,
dels også i en bevist vilje hos de fleste
topplederne til å slippe sine medarbeiskal
situasjonen
dere til. Hvorvidt
kunne forsette slik vil bl. a. være avtilgang på
hengig av en tilstrekkelig
nye oppgaver. Men en videre utvikling av vårt interne miljø der jeg også
i distriktene
de ansatte
inkluderer
vil dessuten avmed anleggsstyrkene,
henge av en satsning på en systematisk plan for opplæring, ensartede anfor alle ansatte, stersettelsesformer
innen velferdssekkere engasjement
toren m. fl. forhold.
Men det som etter min mening er
nå er likevel et nærmest påkrevet
mellom de ansattes
mere samarbeid
og NVEs øverste lerepresentanter

delse slik jeg allerede har redegjort
for. På mange måter står NVE foran
der medvirken vanskelig situasjon
ning og samarbeid vil telle meget. Jeg
peker på:
Den sterke nedgang i utbyggingsaktiviteten når det gjelder både vannGrovt kan vi
kraft- og linjebyggingen.
dele NVEs innsats i kraftutbyggingen
i 3 8-9-årsperioder:
1951-60,
1960-69,
1969-77,

70 MW/år
220 MW/år
100 MW/år.

Uansett hva de bevilgende myndigheter beslutter seg til, kan vår innsats
i form av idrifsettelse av flere MW/år
ikke økes før etter 1977. Vi er dermed
grovt regnet tilbake til vår innkjøri 50-årene på tross av at
ingsperiode
vi sentralt har flere ansette enn noen
gang tidligere.
Jeg tror det er ganske på det rene
at et NVE med en redusert utbygging
eller uten utbygging vil bli et fattig
miljø; rent bortsette fra problemer av
art som vil reise seg for
personlig
mange hvis NVE ikke får en ny giv.
Derfor mener jeg at vårt hovedstyre
og ansatte av alle grader i den sentrale ledelsen heretter i sterk grad må
NVE
seg om «bedriften
konsentrere
og de ansatte der.»

INNLEGGETTIL
STATSRÅDNORDLI
syn på
alminnelige
«Regjeringens
Forslaget til
demokrati i arbeidslivet.
endringer i aksjeloven. Arbeidet med
økt innflytelse for de ansatte i offentlig virksomhet.»
Denne regjering bygger sin oppfatpå
i arbeidslivet
ning av demokrati
som gjennom lengre
de synspunkter
tid er kommet til uttrykk i norsk arog som blant annet er
beiderbevegelse
for «Demokrti
utformet i programmet
er at
Hovedprinsippet
i hverdagen».
alle mennesker skal ha mulighet til å
øve innflytelse på de avgjørelser som
dem selv. Dette har noe å
gjelder
med at vi
gjøre med menneskeverd,
oppfatter alle mennesker som likeverdige. Det har også noe å gjøre med en
tro på det enkelte menneske og med
hva som på lengre sikt vil være den
på ulike
arbeidsform
mest effektive
felter.
Det finnes i hovedsak tre veger å
gå for ut i fra dette siktemål å skape
Det
et bedre demokrati i arbeldslivet.
gj elder.
Bedre utdanning og opplæring av
de ansatte og deres tillitsmenn slik
skal
at de ut fra sine kunnskaper
kunne gjøre seg mere gjeldende.
mellom partene i arSamarbeid
beidslivet på de ulike plan. Herunder forsøk med såkalte selvstyrte grupper. Det vil si at en
i fellesgruppe av arbeidstakere
skap får ansvar for å utføre en
bestemt oppgave og at den interne
ledelse av dette arbeid blir overlatt til gruppen selv.

3. Lovfestede
ordninger
for meclbestemmelsesrett
gjennom de organer som har bestemmelsesretten
i
de enkelte virksomheter.
La meg understreke
at dette med
samarbeid er noe verdifullt i seg selv
og at de forslag Regjeringen
har lagt
fram ikke har den hensikt å bryte med
samarbeidslinjen
i norsk arbeidsliv.
Et viktig argument til fordel for økt
demokrati
i arbeidslivet
er den tiltakende teknifisering
av produksjonsprosessen.
Fremmedgjøring
som enkelte kaller det. Sammen med tendensen til større enheter bryter det ned
kontakten
mellom de som har den
daglige ledelse om de som gjør jobben
ute og i marken. Innenfor de offentlige sektor merker en noe tilsvarende
i form av avstand mellom de som fatter sentrale beslutninger
og de som
skal utføre jobben ute i etaten, i distriktene og kommunene.
De vanskeligheter
en har hatt for eksempel i
skatteetaten
ved omlegging til EDB
er det mulig kunne vært vesentlig redusert dersom en hadde tatt seg tid til
at de som skulle utføre den praktiske
jobben hadde blitt skikkelig med i utformingen av jobbeopplegget.
Når det gjelder de tre veger som
jeg beskrev henimot demokrati
i arbeidslivet, så er det min oppfatning at
det er nødvendig å ta i bruk alle disse
framgangsmåter.
Innenfor den private
sektor er det i de senere år gjort vesentlige framskritt
både når det gjelder opplæring og når det gjelder Hovedavtalens
bestemmelser
om samarbeid og de konkrete
samarbeidsprosjekter. Spørsmålet om å bruke lovvegen for å få til ordningen med representasjon i de bestemmende
organer,
ble under den forrige regjering først
stilt i bero og dernest sendt til utredning gjennom
den såkalte Eckhoffkomiten.
Den nåværende
regjering tok dette
spørsmål opp like etter regjeringsskiftet og la fram et lovforslag i slutten
av oktober, Ot.prp. nr. 7 om endringer
i aksj eloven.
De viktigste forslag er disse:
(side 16, 17, 18, 19, 20, 21 i det ordinære foredrag).
Eckhoff-komit&n
utredet
spørsmålet om demokrati
i arbeidslivet
for
private bedrifter organisert som aksjeselskaper innenfor bergverk og industri og med mer enn 200 ansatte. Regjeringens forslag går lenger enn dette
i det en også har forslag som gjelder
bedrifter
med mellom 50 og 199 ansatte. Forslagene vil — etter nærmere
kontakt med organisasjonene
— prinsippet også bli gjort gjeldende
for
slike selskaper innenfor varehandel og
innenfor bygg og anlegg. Tilsammen
vil forslaget i såfall berører 230 tusen
ansatte i industri og bergverk, 28 000
bygg og anlegg om 43 000 i varehandel.
Det er med andre ord store deler av
arbeidslivet
som ikke blir direkte berørt. Dette er oppgaver som Regjeringen først nå kan gå løs på.
For de statlige aksjeselskaper
gjelder det i dag særlige bestemmelser
som gir representasjon
for de ansatte
i styrer og representantskap.
Disse bestemmelser
ble utformet
i 1965 og

bygget på den opplatning
av Grunnloven
at styrene
i statsbedriftene
måtte oppnevnes av Kongen i statsråd
dersom paragrafen om at «Kongen våker
over
statens
eiendomme
osv.
skulle være tilfredsstilt.
Det ble i statsråd sist fredag oppnevnt et eget, hurtigarbeidende
utvalg
med h.r.adv. Jens Chr. Hauge som formann for å foreslå bestemmelser
om
de ansettes medbestemmelsesrett
i de
bedrifter
der staten eier aksjer eller
som er organisert
etter særloven av
1965. Det er regjeringens
siktemål, og
mandatet er utformet slik, at det skal
iverksettes
regler for statsbedriftene
fra 1. januar 1973 som er minst like
gode som for private bedrifter.
For de kooperative
bedrifter og for
pesoneide
bedrifter
foreligger
det i
dag ingen bestemmelser
om styringsorganene. Det har vært regjeringens
forutsetning
at de kooperative
bedrifter ut i fra sin ideelle målsetting frivillig skulle følge opp det opplegg som
er lagt for de private aksjeselskaper.
Dette synes nå å kunne bli tilfredsstilt
ihverfall
for den del av kooperasjonen som sogner til NKL. Der personeide bedrifter nå utredes som egen sak
på senere tidspunkt.
Innenfor den etter hvert meget store
sektor for offentlig forvaltning og service, står en overfor spesille problemer. De som er ansatt i disse virksomheter har på mange måter fått den
oppgave å være tjenere i det store demokrati som er bygget opp på grunnlag av kommunevalg
og stortingsvalg.
Ved utviklingen
av bedriftsdemokratiet i denne sektor må en derfor foreta avgrensninger
i forhold til det som
må ligge under de folkevalgte og politiske myndigheter
for at det store
demokrati
skal fungere. For å ta et
nærliggende
eksempel
så ville det
være åpenbart
udemokratisk
dersom
ingeniørene og de andre ansatte i Norges Vassdragsog Elektrisitetsvesen
alene skulle bestemme hvilke vassdrag
som skulle bygges ut og hvilke som
skulle fredes for utbygging.
På den annen side så er det åpenbart en lang rekke oppgaver både innenfor en slik etat og offentlige virksomhet i dens forhold til andre deler
av samfunnet
der de ansatte burde
tas med på råd og også gis en sterkere formell adgang til medbestemmelsesrett.
Jeg skal åpent innrømme
at det i
de politiske partier og også i det jeg
selv representerer
hittil ikke har vært
den oppmerksomhet
omkring
hvilke
former medbestemmelsesretten
burde
ta i offentlige virksomheter
i forhold
til i de private bedrifter. Jeg har derfor ikke her og nå noen ferdig oppskrift å tilby dere.
Det som er klart er at det i nær
framtid av Regjeringen
vil bli satt i
gang en større utredning nettopp om
formene for de ansattes medbestemmelsesrett
i offentlig
virksomhet.
I
denne utredning vil de ansattes organisasjoner
bli representert.
Fordi det
er en ganske omfattende oppgave må
en regne med at hele oppdraget bør
ta noen tid. Det bør derfor tas sikte
på del-innstillinger
om ulike former
for medbestemmelsesrett
og om de
ulike grener av offentlig virksomhet.
La meg her nevne at det innenfor
Vegddirektoratet
er satt igang et pro-

sjekt som har likhetstrekk
med det en
i private bedrifter finner som såkalte
selvstyrte grupper. Det kan være aktuelt å ta opp slike samarbeidsformer
i en rekke av våre offentlige institusj oner.
I de selvstendige
forvaltningsvirksomheter og etater som har egne styrer og der den oppgave som vedkommende institusjon skal utføre i hovedtrekk er trukket opp av de poIitiske
myndigheter
bør det være mulig med
representasjonsordninger.
I organer
som har blandede funksjoner
kan det
tenkes ordninger med medbestemmelsesrett i saker som klart gjelder den
interne arbeidsordning.
I det hele tatt må målsettingen
for
det samspill som en her bør legge opp
mellom de politiske
myndigheter
og
de ansatte ta utgangspunkt
i at en forsøker å klarlegge
målsettingene
så
godt som mulig fra de politiske myndigheters
side og at en så i så stor
grad som mulig lar de ansette selv på
en demokratisk
måte bestemme hvordan jobben skal gjøres.
En avgjørende
forutsetning
for økt
demokrati i offentlig virksomhet er at
de ansette selv er interessert
i dette
og også i det meransvar
dette på
mange måter medfører, og at de selv
deltar med konkrete og gjennomtenkte
forslag til hvordan dette skal gjøres.
I så måte er jeg glad for opplegget til
dette møte her i dag og vil ønske dere
velkommen tiI et videre samarbeid om
disse oppgaver.

INNLEGGETTIL
DIREKTØRT. MOE
Herr statsråd! Medarbeidere!
Jeg vil komplimentere
organisasjonene med initiativet
til dette møte.
Det er morsomt og nyttig at NVE kan
være med i debatten om bedriftsdemokratiet i staten fra starten av.
Før jeg går inn på det spørsmål som
er stillet om den ansvarlige ledelse i
NVE mener at den organisatoriske
oppbygging etaten har i dag gjør bedriftsdemokratiet
mulig, vil jeg bemerke at det svar jeg gir står for min
regning.
I. ORGANISASJONEN
NVEs organisatoriske
oppbygging er
basert på Industridepartementets
instruks av 1960, Instruksen
etablerer
den øvre del av den pyramidebygning
vi kjenner fra organisasjonskartet
vårt
med hovedstyret,
generaldirektøren
og
administrerende
direktør som spiss, med
de 4 direktoratsledere
som neste lag i
hierarkiet,
dernest
avdelingene
med
fagsjefene. Under denne pyramidetoppen er så den mangfoldige virksomhet
som etaten skal utøve fordelt på kontorer, anleggs_ og verksadministrasjoner, også disse med sine pyramider.
Opplegget svarer i formen til det tradisjonelle
mønster
en møter både i
offentlig forvaltning
og i privat virksomhet
Den øverste del av denne pyramidebygning
blir altså etablert ved instruksen for NVE gjennom de bestemmelser som den inneholder
om ledelFOSSEKALLEN
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sesfunksjonene
og beslutningsmyndighet. Hovedstyret
som består av generaldirektøren
som formann og 5 stortingsvalgte
styremedlemmer
skal lede
etaten. Dets beslutningsmyndighet
er
imidlertid avgrenset til å omfatte personalsaker, saker om instrukser og bestemmelser
av prinsipiell
betydning,
om uttalelser i konsesjonssaker,
og om
dets egen forretningsorden.
Den daglige ledelse er tillagt generaldirektøren, som også etter eget omdømme fatter vedtak i alle saker bortsett fra de
nevnte. Men nærmere
fastsatte
viktigere saker skal behandles i hovedstyremøte
selv om det er generaldirektøren
alene som har beslutningsmyndigheten.
Hovedstyrets
øvrige
medlemmer har således en rådgivende
funksjon i de fleste saker.
For personalsaker,
dvs, saker der
hovedstyret
utøver funksjon
som er
tillagt tilsettingsmyndigheten,
gjelder
den særlige ordning at hovedstyret tiltres av en representant
for tjenestemennene, som da er med i hovedstyrets behandling og avgjørelse av saken.
Det er selvsagt ikke mulig for hovedstyret og generaldirektøren
å fatte
beslutning
i alle saker hvor det skal
handles på vegne av NVE. Instruksen
åpner adgang til delegasjon til underliggende ledd, og slik delegasjon er da
også gjennomført
i stor utstrekning
nedover i organisasjonen.
Til den formelle
organisatoriske
oppbygging
hører også etatens samarbeidsutvalg
som er opprettet i henhold til avtalen mellom staten og hovedorganisasjonene.
I NVE har vi et
samarbeidsutvalg
for sentraladministrasjonen i etaten, et hovedutvalg
for
statskraftverkenes
anlegg med underutvalg for de enkelte anlegg, og ta hovedutvalg
for statkraftverkenes
drift
med underutvalg
for de enkelte drifts?
enheter. Utvalgene som består av like
mange medlemmer fra ledelsen og organisasjonene,
er rådgivende
organer
som gjennom opplysning og samarbeid
skal virke for størst mulig trivsel og
effektivitet
i virksomheten.
De skal
sjene som ordinære
virkemidler
i
virksomhetens
interesse,
og behandle
forhold av betydning
for virksomhetens økonomi, utvikling, organisasjon,
rasjonalisering
m. v. Ledelsen har omfattende
orienteringsplikter
over utvalgene på alle disse felter.
Dette skulle da gi bildet av NVEs
formelle organisasjon i hovedtrekkene.
Jeg vil dog tilføye at NVE ikke står
som et selvstendig byggverk. NVE er
en del av statsforvaltningen,
underlagt Industridepartementet.
De alminnelige og særlige bestemmelser
som
Storting, Regjering og departement gir
for forvaltningen,
det være seg om
økonomiske, administrative
eller personalmessige
forhold, kommer til anvendelse på vår virksomhet, og blir —
til dels inn i detaljene — avgjørende
for oss.
II. BEDRIFTSDEMOKRATIETS
«MULIGHET» I NVE
Når jeg skal svare på spørsmålet om
denne organisasjon «gjør bedriftsdemo-
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kratiet mulig», må jeg ganske kort si
hva jeg legger i ordet «bedriftsdemokrati». Det er et vidt begrep, men jeg
begrenser
meg i denne sammenheng
til å nytte det som betegnelse,
for det første på en organisasjonsform
der de ansatte har medinnflytelse
i
bedriftsforhold
gjennom
representasjon i bedriftsledelsen,
for det annet på en organisasjonsform
der de enkelte ansatte har innflytelse
på forholdene på egen arbeidsplass, på
dens utforming og på det arbeidsorganisatoriske opplegg.
Jeg skal da først
telse i ledelsen:

se på medinnfly-

For NVEs vedkommende
er forholdet i dag når det gjelder representasjon 1 besluttende
organer at representanter for de ansatte bare er med
i personalsaker.
I rådgivning
er de
med
gjennom
samarbeidsutvalgene.
Denne situasjon er ikke noe særsyn i
statsforvaltningen,
tvert imot er den
nokså gjennomgående
i etater som har
utøvelse
av
forvaltningsmyndighet
som hovedoppgave.
I forvaltningsbedrifter og serviceorganer
har de senere års utvikling ført til styrket personalrepresentasjon.
Jeg nevner NSB
der personalet har 2 av 7 representanter i styret og 4 av 16 i rådet, ved siden av vanlig 50 prosent representasjon i samarbeidsutvalgene
og 2 av 5
medlemmer i personalnemnda.
NVEs organisasjonsmessige
oppbygging skulle ikke være til hinder for en
ordning med personalrepresentasjon
i
ledelsen, men det kreves endrede regler om styreorganets
sammensetning.
Jeg har for mitt vedkommende
ment
at spørsmålet
om slik representasjon
naturlig burde bli vurdert og få sin
løsning i tilknytning
til behandlingen
av saken om omorganisering
av NVE.
Representasjonsformen
ville måtte avhenge
sterkt
av arbeidsoppgavenes
fordeling og den organisasjonsoppbygging man ble stående ved, spesielt for
styreorganet.
Om den nåværende
organisasjonsform
og oppbygging
ble
opprettholdt,
ville man måtte se på
antallet representanter
og valgordning,
og på et spørsmål som kanskje er spesielt viktig: Bør personalrepresentasjon komme inn i alle saker som hovedstyret skal behandle? Det synes etter min mening naturlig
med personalrepresentasjon
i forhold som gjelder NVEs egenforvaltning,
men derimot ikke i konsesjons- og reguleringssaker eller andre saker som gjelder
utøving av offentlig myndighet.
Men
det er mange saker som her kan volde
tvil.
Omorganiseringssaken
som ble tatt
opp allerede i 1967 ser ut til å ha frosset seg fast, og den videre bearbeiding
av de spørsmål som lå til grunn for
den vil nok kreve tid. Saken om en
utvidet
personalrepresentasjon
i hovedstyret
bør derfor ikke knyttes til
denne.
Kommunaldepartementet
har
bebudet utredning av formene for ansattes innflytelse i den offentlige forvaltning
og servicevirksomhet
og i
offentlige bedrifter som ikke er orga-

nisert som aksjeselskaper.
Dette arbeid vil interessere oss meget, men vi
kunne vel, mens utredningen
pågår,
komme videre for vår egen del.
En mer omfattende
personalrepre-sentasjon i hovedstyret
enn den vi nå
har, vil gi de ansatte mulighet
for
innflytelse
på høyeste ledelsenivå
i
etaten. På de lavere nivåer der ledelsefunksjonene
ikke utøves av kollektive organer, men av de enkelte
ledende tjenestemenn,
vil en tilsvarende innflytelse gjennom representanter vanskelig kunne passes inn i dagens system. Her tror jeg at samarbeidsutvalgsordningen
gir en løsning
som det bør satses mere på, kanskje
også i den form at utvalgene gis beslutningsmyndighet
i visse saker. Heller ikke på disse lavere ledelsestrinn
skulle vår organisatoriske
oppbygging
vanskeliggjøre
bedriftsdemokratiske
løsninger, selv om myndighetsforhold
og saksbehandling
i noen grad må endres. En bør i denne forbindelse også
se på om den organisasjon
som en nå
har for samarbeidsutvalgene
med tredeling uten tverrgående
forbindelse
eller overbygning, er hensiktsmessig.
Når det gjelder spørsmålet
om de
ansattes deltakelse
nettopp i besluttende organer vil jeg imidlertid
innskyte at jeg ikke tror at det er noe
avgjørende
poeng i en bedriftsdemokratisk organisasjon
at de ansatte er
representert
i det formelt besluttende
organ. Beslutningsprosessen
er som regel et komplisert fenomen der stadienes viktighet skifter. Ofte er det viktigste stadium det hvor initiativet
til
beslutningen
tas, andre ganger er det
viktigste å finne problemløsningen,
og
igjen andre ganger gjennomføringen
av beslutningen.
Et engasjement
i akkurat den formelle beslutning
kan gi
mindre faktiske innflytelse
enn deltaking på andre stadier.
Jeg kommer så over til det annet
hovedinnhold
i bedriftsdemokratiet:
den enkelte
ansattes
innflytelse
på
forholdene
på egen arbeidsplass,
på
dens utforming og på det arbeidsorganisatoriske
opplegg. Her er det vanskelig å generalisere
fordi vi i denne
etat har arbeidsplasser
av så høyst
forskjellig art: arbeideren
på bor-riggen, planleggeren
med sine EDB-modeller, kontorassistenten
ved skrivemaskinen, maskinisten
på brettet, for
bare å nevne noen. Det man vel kan
hevde er at den organisatoriske
oppbygging av etaten ikke i seg selv hindrer bedriftsdemokratiske
løsninger på
dette plan. Men det er ikke dermed
sagt at det er lett å ordne forholdene
slik at de ansatte får den innflytelse
over egen arbeidsplass
som er ønskelig, at vi m. a. o. kan få til et givende
demokrati på «golvet» i NVE. Til det
trengs, for å nevne noe: god informasjon, opplæring av ansatte og ledere,
bred forsøksvirksomhet
for å vinne
erfaring, og ikke å forglemme mye arbeid og innlevelse i nye roller.
Vi kjenner forsøkene med selvstyrte
grupper i industrien. De har foregått i
vareproduksjonsavdelinger
og erfaringene er vanskelig å nytte f. eks. i en
saksbehandlingsavdeling
i offentlig
forvaltning. Jeg har sett at Norsk Medisinaldepot
som er en forvaltningsbedrift, nå har begynt å eksperimentere, det nevnes «skjermet
forsøk i
kjelleravdelingen».
Noe lys kan kan-

skje dette og andre forsøk bringe slik
at vår viten om velen blir bedre. Vi
kan kanskje også finne egnede felter
for forsøk hos oss.
En god informasjonsgang
mellom
ledelse og ansatte er særdeles viktig.
De ansatte må kjenne sin bedrift, dens
mål og mening for at arbeidet skal bli
meningsfylt
og for å kunne ha innflytelse. Vi trenger å gjøre mye fra
ledelsens side her før vi får tilfredsstillende forhold, selv om våre ansatte
ikke er fullt så ille stedt som den
tyske arbeider
vi har hørt om fra
gjenopprustningstidens
Tyskland: Han
var ansatt i en barnevognfabrikk,
og
da hans kone ventet nedkomst og tidene var pinaktige,
tok han, etter
hvert som han roterte i delproduksjonsavdelingene,
én del av hvert slag
for å lage seg en barnevogn.
Men
hvordan
han enn snudde og vendte
på delene under monteringen
hjemme, ble det maskingevær
av det.
Også informasjonsgangen
fra de ansatte til ledelsen
er betydningsfull:
Missforståelser
kan oppklares,
skjevheter rettes. Her kan de ansattes representanter
i samarbeidsutvalgene
bidra betydelig. De bør være oppmerksomme på at det ikke bare er stor
mave som kan gjøre det vanskelig for
en generaldirektør
eller direktør
å se
hva som foregår på golvet.
Og så opplæringen,
ikke bare den
faglig, men også opplæring om de positive og negative krefter som virker
i et arbeidsforhold,
om samarbeidsformer, om ledelse. Vi er ikke fra naturens hånd innrettet for det kompliserte system vi settes inn i, og vår
vanlige skolering dekker lite av denne fagkretsen.
Men så kastes vi fra
skolen inn i arbeidslivet
der innføringen i disse emner blir tilfeldig og utilstrekkelig. Mangelen rammer alle nivåer
i organisasjonen,
men størst
ringvirkning
får lederens
defekter.
Opplæringsarbeidet
må derfor prioriteres høyt i sin alminnelighet,
med
lederopplæring
på topp i første fase.
Til slutt: Det næres bekymring
for
at de såkalte
bedriftsdemokratiske
former vil gjøre arbeidet tyngre, senke
effektiviteten.
Det er klart at det kan
gå slik. At vi som presten Sang i Over
Ævne til slutt må si at «dette var ikke
meningen». Men her bør vi huske at
om vi taper noe i effektivitet
på kort
sikt, kan vi vinne så mye mer i det
lange løp hvis endringene
gir varig
trivsel og lyst på jobben.

SO TOK
ORDSKIFTET
TIL
Det gjekk ei stund før nokon tok til
6g Nesdal vart førstemann, han meinte
det hadde vore for lite attersyn, historikk. I NVE var det meir demokrati
for nokre år sidan, då hadde alle åtte
direktørane
stemmerett
i sine saker,
no var det borte.
Tomassen var tvilande til mykje av
det som i dag er so på mote og vert
kalla bedriftsdemokrati.
Gusdal spurde kva som ville bli gjort
for organisasjonsfridom.
Gunnes etterlyste
opplæring
for å

gjere alle til meir vakne og interesserte medarbeidarar.
Flack hadde lånt briller og sa at han
såg NVE gjennom brillene til administrerande
direktør.
Han sa at NVE
meir enn andre etatar var dobbeltmenneskje.
Det var det med handsaming av konsesjonar
og utbygging i
same etat han var inne på, det skapa
vanskar for personalrepresentasjon.
Sørensen svara med same at det er
ikkje noko sersyn for NVE, I Televerket og NSB er det sameleis, der er
personalrepresentantane
med i styret
som fullverdige medlemmer.
Aars: Vi vil alle vere med, vi vil
lage eit godt miljø i NVE. Det kan vel
ofte ha skorta på informasjon men vi
skal vere glad for at vi har eit frittståande blad, Fossekallen.
Ulfsby meinte det vart snakke for
mykje om organisasjonsforma
i NVE.
Det er ikkje den det står på. Haugen
sa at saksarbeidarane
bør få opplysing
frå direktør- og fagsjefmøta. Folk må
få vete bakgrunnen
for det dei driv
med, heilt ned til grunnplanet.
Arne Berg meinte dei underordna
hadde vist for lite engasjement i samarbeidsutvala.
T. Moe sa at samarbeidsutvala
var
ei god kontaktflate
i NVE. Når det
galt informasjon mangla det brukande
folk.
Nesdal tok so hardt i mot formannen og varaformannen
i samarbeidsut-

vala, Berg og Moe at han fekk påtale
av møteleiaren.
Svoen bad om at bedriftsdemokratiet no vart prøvt so langt det rakk.
Tveit spurde om kva vi meinar med
bedriftsdemokrati.
Hovudstyret
er
valde av Stortinget, alt er i orden på
den måten. Dei tilsette møter velvilje
i etaten, men når ein vil vite noko
blir ein ofte møtte med at dei som
styrer er bundne til ikkje å seie noko.
Vi bør ha representasjon
i hovudstyret som kan bere fram vore tankar
om etaten.
Mengshoel
meinte at det formelle
demokratiet
ikkje var det viktigaste,
men at dei tilsette fekk utfolde og utvikle seg. Det verste er at det står so
dårleg til med opplæring av dei som
skal leide etaten.
Akselsen som var møteleiar sa frå at
det var so langt på kveld at det var
tid å slutte av. Han hadde ved sida si
til hjelp Svendheim og møtet vart godt
styrt.
Nordli sa til slutt nokre ord der han
m. a. peika på at det er ikkje so lett
å finne den rette forma med ein gong
for dei brigde som må koma. Vi får
prøve oss fram til en brukande
ordning.
Hveding takka for at det hadde vore
teke initiativ
til eit slikt møte. Det
hadde kome fram mykje av interesse
og han var glad for at han hadde hatt
høve til å vere til stades.
SN

Tidsfriftvedforhåndsmeldinger
av vassdragsreguleringer
Da det på enkelte hold gjør
seg gjeldende
misforståelser
om
sperrefrist for innsending av konsesjonssøknader,
skal
følgende
opplyses:
I forbindelse
med den revisjon
av konsesjonsloven
som trådte i
kraft 19. juni 1969, ble det innført en ny bestemmelse i § 4 a om
forhåndsmelding
til NVE når forberedelse av konkrete planer tar
til. Bestemmelsen
har sin vesentligste bakgrunn i at representanter
for naturverninteresser
i lengre
tid har hatt ønske om å få komme
til orde i reguleringssakene
på
planleggingsstadiet.
Lovendringen
er omtalt i rundskriv til alle konsesjonærer og i «Fossekallen» nr. 2
for 1. mai 1971 der den fullstendige ordlyden av bestemmelsen
er
gjengitt. I nevnte artikkel ble også
angitt endel vassdrag hvor planleggingsarbeidet
var
forhåndsmeldt, og samtidig ble opplyst at
det var satt frist på mellom 3 og
5 måneder
for planleggeren
for
innsendelse
av konsesjonssøknad.
En slik sperrefrist er hjemlet i den

nye loven, men det sies ikke der
noe om lengden av den.
Derimot er det i loven angitt at
en kan sette en minstefrist
på
3 måneder
overfor de interesser
som eventuelt
vil uttale seg til
planleggeren.
Etter at dette nå har virket i
noen tid, har Kommunaldepartementet framholdt
overfor Vassdragsdirektoratet
at en 3-måneders frist er for snau for naturverninteressene
og har bedt om at
den normalt settes til 6 måneder.
Vassdragsdirektoratet
har funnet
å burde imøtekomme dette ønsket
mest mulig. Dette betyr da imidlertid en forlengelse
av sperrefristen
for
konsesjonssøknader.
Det kan i denne sammenheng opplyses at Industridepartementet
i
forbindelse
med lovbehandlingen
uttalte at det normalt bør fastsettes en minstefrist
på ett år fra
forhåndsmelding
til kunngjøring
av konsesjonssøknad,
dersom det
dreier seg om større reguleringsforetagender.
0. Fossheim.
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En skrekkhistorie om Vassdragsvesenet
I mange år seilte NVE i medvind. Vi fikk ros for det meste vi
gjorde, og sikkert en del ufortjent
ros også.
I de senere år har vi vært gjenstand for en rekke angrep. Det er
iallfall
slutt på den ufortjente
rosen, og iblant ser det ut til at
vi i stedet får atskillig ufortjent
ris. Det ser ut til at ansvarlige
sensasjonsmakere,
som vår presse
ikke er helt fri for, iblant ser seg
tjent med å smøre sammen en
løgnhistorie om NVE, bare av den
grunn at de tror ufordelaktige
historier om NVE for tiden er godt
stoff. Og om de ikke smører sammen historiene selv, så er iallfall
lysten til å få verifisert de historiene de hører av andre, ikke til
stede nå for tiden.
Jeg fikk nylig min antakelse
bekreftet av et avsnitt i en artikkel i «Vi Menn» som en av våre
farende tjenestemenn
nylig fant
på et landsens do.
Artikkelen
gjaldt Jostedalselva,
og i den opplyses det bl. a.
«Elva er dalens pryd, men fiskerik er den ikke. Laksen kommer
forbi Gaupne og innover et stykke,
men inn i Jostedalen kommer den
ikke. Grunnen er at elva ikke gir
hvileplasser.
For noen år siden
ville jostedølene
gjøre en vri og
lage hvileplasser,
men Vassdragsvesenet nektet. Jostedalsfallene
ble
solgt for lenge siden for en spottpris, og utbygging
har vært på
tale. I så fall ville det ikke passe
Vassdragsvesenet
særlig godt om
elva rant full av laks. Men yngel
har jostedølene satt ut i mengder.»
Den
virkelige
historien
om
NVE's befatning
med Jostedalselva er i korthet slik:
Fallrettighetene
i de bratteste
delene av elva ble kjøpt opp for
kraftutbyggingsformål
for omtrent
60 år siden. Kjøperne tok opp betydelige lån for å betale kjøpesummen og pantobligasjonen
har
senere vært omsatt flere ganger.
Den siste eier, som var et svensk
selskap, hevdet at eiendomsretten
fulgte pantobligasjonen
og mente
derfor å være eier av fallrettighetene. Dette reagerte de opprin-
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nelige selgerne mot. De mente at
kjøperne ikke hadde oppfylt alle
vilkår i kjøpekontrakten,
og de
krevde derfor å få tilbake eiendomsretten
til
fallrettighetene.
Forholdet mellom de opprinnelige
selgerne og de opprinnelige
kjøperne ble ordnet ved en avtale
dem imellom, slik at de til sammen dannet et konsortium
som
hevdet å være eier av fallrettighetene. Dette konsortiet henvendte
seg til NVE med salgstilbud. NVE
aksepterte
tilbudet
på
vilkår
av at konsortiet
garanterte
det
virkelig var eier, m. a. o. at det
svenske selskapet ikke hadde rett
i sin påstand. Tvisten mellom konsortiet og det svenske selskapet
er avgjort ved dom, og konsortiet
ble der tilkjent
eiendomsretten.
Overdragelsen
til NVE kunne således effektueres.
Prisen ble etter
avtalte fastsatt ved skjønn, som
ble holdt i midten av 60-årene.
Prisen lå fullt på høyde med det
som den gang ble betalt for andre
sammenliknbare
fallrettigheter.
Erstatning
for laksefiske
var
ikke på tale i forbindelse
med

skjønnet.
n ting var imidlertid
helt klart, nemlig at slike erstatninger ikke under noen omstendighet kunne få nevneverdig
betydning,
sammenliknet
med de
enorme beløp som betales i henhold til skjønnet. Av denne grunn
har vi da heller ikke hatt noen
oppfordring
til å blande oss bort
i grunneiernes
forsøk på å gjøre
elva lakseførende
— iallfall ikke
med tanke på å redusere erstatningene til grunneierne.
Derimot kan det kanskje hende
at
Forbygningsavdelingen
har
motsatt seg at det ble laget laksehøler som kunne gå ut over de
elveforbygningene
som er foretatt
i vassdraget.
Jeg har ikke funnet
det umaken
verd å undersøke
nærmere
forholdene
i Jostedalsvassdraget,
men jeg vet at Forbygningsavdelingen
til dels har
vært utsatt for at grunneiere
har
tatt stein fra elveforbygninger
i
sine forsøk på å lage hvileplasser
for laks. Og journalisten
har ikke
funnet noen grunn til å undersøke
om hans skrekkhistorie
var sannferdig.
Ø. F.

Daginstitusjon
og husmorvikartjenestevedHovedkontoret
Jeg vil gjerne ta opp et problem
som tydeligvis ligger langt nede
på prioriteringslisten
her i etaten.
Spørsmålet
om daginstitusjon
for barn, og husmorvikartjeneste,
har jeg tidligere tatt opp muntlig
med vedkommende
som steller
med slike saker og fått til svar at
spørsmålet har vært oppe og lagt
fram på fagsjefplan, men interessen der har tydeligvis ikke vært
stor nok. Helserådet har også vært
inne i bildet med det resultat at
«de rette herrer» kan hvile på sin
samvittighet
en stund til! Vi har
nemlig ikke egnede lokaler her i
dette flotte og ellers så velutstyrte
hus! Men hvor var «de rette herrer» dengang huset ble planlagt?

Dette problemet er av eldre dato
enn som så. Jeg kan henvise til
innlegg i «Fossekallen»
nr. 1 for
mars 1961 (snart 11 år) hvor S. N.
tok det opp og henviste til liknende institusjoner som hadde forskjellige ordninger i gang.
Etter den tid er det blitt mer
og mer alminnelig
også i statsinstitusjoner
at det gjøres noe på
den front. Skal NVE være blant
de siste?
Vi er så heldige at vi har Frognerparken som nærmeste nabo, og
dermed kunne man kanskje søke
Oslo kommune om å få leie et lite
område som kunne egne seg veldig godt til dette formål. Hadde
dette spørsmålet vært tatt opp for

et par år siden hadde vi kanskje
spart Frognerparken
for parkerte
biler også. Vassdragsvesenet
har
sikkert en del vinterisolerte
brakker som ikke er i bruk og som
med beskjedne
omkostninger
og
litt fantasi kunne bli utmerkede
oppholdsrom
for barn.
Det er ikke så vanskelig om man
legger godviljen til!
Når det gjelder husmorvikarer
burde det være enda enklere å
forstå behovet! Det er antakelig
ikke så få av personalet som i
pet av året er borte fra arbeidet
på grunn av sykdom i hjemmet.
Det må da være mere økonomisk
for etaten å ha et par faste husmorvikarer. De kunne jo eventuelt
ta forefallende
arbeide på kontoret når de ikke er nødvendige
i
husmorvikartj enesten.
Jeg vil avslutte med å etterlyse
et spørreskjema
som kan bekrefte
eller avkrefte det behov som jeg
tror finnes, men la det ikke stoppe
hos fagsjefene.
La alle få anledning til å svare!
Behov for daghjem er ikke forbeholdt enslige, men alle dem som
sliter med utgiftene
som følger
med å bo i pressområder.
Vennlig
Karen

Sverdrup

hilsen,
GåskjØnli.

NY KRINGKASTINGSSJEF?
Denne karikaturen
låg på skrivebordet mitt ein dag.
I annonsen
om kringkastingssjefstillingen
er helseattest
den
eneste kva/ifikasjon
som nevnes.

NORSKFORENING
FORVASSDRAGSPLEIE
OGVANNHYGIENE
Bjerkelundsveien

innbyr
Venstres
mandag
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møte
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FORSLAG TIL ENDRING I DEPARTEMENTSSTRUKTUREN
v/ statssekretær
Innlegg

Erik

Him/e,

kontor

ved:

Fylkesmann

Jakob

Fylkeslandbrukssjef

Modalsli,

Moss.

Trygve Haugeland,

Diskusjon.

NFFVOV
Slik såg innbydingskortet
om møte dei hadde knapt ei
veke etter det store møte i kantina vår.
Sidan eg visste at deler av NVE
skulle flyttast til eit nytt departement,
møtte eg opp, kanskje der var noko
å ta med, tenkte eg. So vidt eg kunne
sjå, var der ingen andre fra NVE enn
eg utanom Trygve Haugeland som var
ein av innleiarane.
Himle snakka
lenge og klårt og
greidt og det som serleg interesserar
oss var det han sa om det nye Miljøverndepartementet
der delar av Vassdragsdirektoratet
skal hamne.
Der skulle vere fire hovudavdelingar:
Distriktsplanlegging,
Forurensog so ei
king, Natur og Friluftsliv
Administrasj onsavdeling.
Distriktsplanlegginga
skulle
kome
frå Kommunaldepartementet,
Vassforsyning og kloakk frå NVE, Røykskaderådet, Jakt, viltstefl og fiske, Geografisk oppmåling, Sjøkartverket,
Forsøpling, Fornminne
og Direktoratet
for
statens skogar, var slike kontor som
han nemnde
skulle
overførast
frå
andre departement.
Det vart eit stort område, men alt
dette har med miljø å gjere. Det er
so mange som tenkjer på snevre område når det gjeld miljø, slik som
Eldremiljø,
Arbeidsmiljø,
Turistmiljø.
Det som er tanken med det nye departementet er ei disponering
av det vi
har av miljø å ta vare på.
Dette nye departementet
skal ikkje
låse seg fast i avdelingar, men ta for
seg prosjekt som det skal gjennomføre.
Etter han hadde teke for seg alle
departementa
som kom inn under
denne nye oppdelinga, kom han inn på
statens lønsregulativ.
Dette laut vi
nok slite med, men det var no meininga
at det skulle bli råd å tilsetje spesielt
skikka saksbehandlar
utanom
detta.
Dei skulle kunne få monaleg betre løn,
men skulle tilsetjast på kortare tid.
Det har vore to utval som har arbeidt med dette spørsmålet,
og formannen
for det første, fylkesmann
Modalsli, fekk so ordet til sitt innlegg.
Han sa at Himle tenkte so langt og
djupt at det var ikkje so mykje han
hadde å legge til. Han ville minne
om at fylkesmannen,
slik ordninga er
i dag, står i ei vanskeleg
stode som
statens sin mann. Han skal represensende ut

Statsministerens

Kristiansand.
Styret.

tere fylket
sitt, men departementa
kan gje han ordre og avgjerdene hans
kan ankast
til departementet.
Han
gjekk mot eit Naturverndepartement
slik som Resursutvalet
ville ha.
Formannen
i det andre utvalet, fylkeslandbrukssjef
Haugeland, var ikkje
so nøgd med det nye som skulle kome
som Modalsli var. Han hadde eit fengjande og engasjert innlegg. (Dette
skriv eg ikkje for at han er med i
hovudstyret
vårt.)
Vi må avgjere korleis vi vil bruke
resursane
våre, og vi må respektere
den avgjerda. Her må det autoritet til,
åpg han for sin part var redd bukkar
i havresekken.
Slike bukkar når det
galt naturvern
var, Turisme, Jakt og
fiske og Statens skogar. Når det galt
overføring frå NVE meinte han det var
for lite å ta over berre dette eine
kontoret,
heile Vassdragsdirektoratet
må over.
Det er på tide at vi no tek til å ta
vare på dei verdiane vi har att. Her
la han stor vekt på den folkeauken det
er nett no. Vi er den einaste generasjon som opplever
at folketalet
på
jorda 4-doblar seg i vår tid. Det har
ikkje hendt før og det vil ikkje hende
heller seinare, sa han.
Etter ein liten pause slapp so salen
til og den første var helsedirektør
Evang, som ikke var so heilt nrrigd med
alt Himle hadde fortalt oss. Han sa
m. a. o. at med den nye lønsordning
ville det iallfall bli heilt uråd å få
tilsette brukande
saksbehandlarar
på
statens regulativ.
Ein av talarane var frå Norges geologiske undersøkelse og han meinte dei
burde over til det nye departementet.
Nesdal sa uttrykkeleg
frå at han
ikkje snakka frå NVE, men sa si eiga
meining, det skyna dei vel forresten
når han var i lønsklasse 17. Det var
serleg den nye lønsordninga
med tilsetting utanom regulativet
han gjekk
mot. Det kunne lett bli ei klubb for
dei med kvasse albogar.
Når desse
folka hadde vore på ein stad ei tid,
visste dei kven del kunne bruke og
so gjekk dei ut og kom inn att på særkontrakt og nytta seg av det dei hadde
lært og dei dei hadde lært å kjenne.
Til slutt fekk so dei tre innleiarane
ordet igjen, utan at det kom fram noko
serleg nytt.
SN.
FOSSEKALLEN
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LITT

OM

SKADESTATISTIKKEN
Hvert år utgir Arbeldstilsynet en statistikk over arbeidsulykker og yrkesskader utarbeidet på grunnlag av Rikstrygdeverkets
hurtigstatistikk.
Før november
1970 var
denne kun en registrering av de ulykker som hadde skjedd,
og en sammenlikning
mellom forskjellige
yrkesgrupper
måtte bli meget tilfeldig uten samtidig oppgave over antall ansatte i de tilsvarende industrier.
For 1969 og 1970 er det utarbeidet en hurtigstatistikk
hvor skadene er fordelt på næringsgrupper og hvor også
skadeårsak framkommer. Her er også medtatt årsverk og
en utregning av antall skader pr. 1000 årsverk. Derved får
man et noenlunde riktig billede av skadefordelingen på de
forskjellige yrker.
Det er trygdekassene utover landet som registrerer ar-

beidsulykkene,
idet arbeidsgiverne er pliktige til å melde
yrkesskade og yrkessykdom til trygdekassen. På grunnlag
av disse oppgaver utarbeider Rikstrygdeverket
og Arbeidstilsynet sine statistikker. Som hovedregel må yrkesskade
være påført under arbeidstiden og på arbeidsstedet.
Skade
på vei til og fra arbeid faller utenfor trygden. Det er videre kun skader som har ført til fravær mer enn 11 dager
eller til død som blir registrert av Rikstrygdeverket.
Skader med under 11 dager fravær har man ennå ingen samlet
oversikt over.
Av 46 næringsgrupper
som er oppført i statistikken
har
jeg nedenfor tatt med de grupper som topper skadestatistikken.

1970
Næringsgruppe

Hvalfangst (i Norge)
Skogbruk
Mineralbrudd
Tjenester, sjøfart
Stein, sand etc.
Treindustri
Malmgruver
Byggevirksomhet
Primær metallindustri
Treforedlingsindustri
Anleggsvirksomhet

1969

Årsverk

Sum
skader

Skader
pr. 1000 Døde
årsverk

22
9 388
867
8 669
1 691
15 138
4 608
68 203
25 970
23 867
36 791

3
712
63
442
78
674
202
2 965
1 124
994
1 460

138,36
75,84
72,66
50,99
46,13
44,52
43,84
43,47
43,28
41,65
39,68

0
5
1
2
2
5
2
15
3
4
28

Døde
pr. 1000 Årsverk
skader
årsverk
0,00
0,5310
1,15847
0,238
1,181
0,3314
0,434
0,2269
0,1225
0,1724
0,7635

295
604
714
129
525
185
318
412
903

Sum
skader

Skader
pr. 1000
årsverk

802
27
461
77
633
203
2 823
999
10,47
1 402

77,90
31,88
53,58
44,92
44,80
44,86
40,80
39,46
42,89
39,02

( 1)
( 3)
( 4)
( 6)
( 5)
( 8)
( 9)
( 7)
(10)

Døde

Døde
pr. 1000
årsverk

3
2
0
2
1
6
10
6
2
14

0,29
2,36
0,00
1,17
0,07
1,33
0,15
0,23
0,08
0,39

For alle næringer 18,44 skader pr. 1000 årsverk.

Som vi ser av tallene i parentes for 1969 er det de samme næringsgrupper
som topper statistikken
i begge år.
Selv om disse tall ikke representerer
det virkelige antall
skader, så må det være rimelig å anta at skadetilbudene
til de forskjellige
næringsgrupper
fordeler seg noenlunde
i samme forhold som denne opp oppstilling. Anleggsvirksomhet tilhører en gruppe med mange skader, men skiller
seg ikke ut fra andre liknende yrker i skadetilbud.

Skogbruk

01Arbeidsmaskiner
02Heis,
kran, løft
03Kjøretøy
04Håndverktøy
05Varmt,
kaldt stoff
09Fall
til lavere nivå
10Fall,
snubling etc
11Fallende
gjenstand
12Tråkking
på, støt etc..
13Løfting,
bæring

10
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Ser vi på antall dødfall så er situasjonen
dårligere. I
1970 ligger anleggsvirksomhet
på 3. plass fra toppen og i
1969 på 5. plass. De rasulykker
anleggene har hatt i de
senere år er en av årsakene til dette ugunstige forhold.
I Arbeidstilsynets
skadestatistikk
er også tatt med skadeårsak. I nedenstående
tabell har jeg for å lette vurderingen av denne omregnet antall skader til prosenttall.

Malmgruver

0/0
1970

0/0
1069

43/0
1970

0/0
1969

1,3
5,4
4,7
45,0

0,5
5,2
6,0
42,0

2,5
14,5
14,1
5,1
6,9

3,5
17,5
10,6
3,8
9,2

6,0
8,9
4,5
13,9
3,0
8,4
9,4
14,4
7,0
18,9

11,8
9,4
7,9
7,9
1,0
9,9
7,4
10,2
5,4
24,2

Byggevirksomhet

Anlegg

Statskraftverk

0/0
1970

i0/0
1969

0/0
1970

%
1969

9,0
3,2
2,9
9,4
1,9
27,0
14,4
6,8
6,8
16,2

9,5
3,0
3,3
9,0
1,9
27,5
13,4
6,2
7,2
16,4

9,0
6,6
9,0
8,2
1,2
11,3
13,0
13,7
5,3
18,3

10,7
5,9
7,3
9,5
1,1
11,4
13,9
11,1
5,3
19,8

0/0
1970

io/0
1969

20,0
29,6

19,0
26,2

Statskraftverkene
har en annen fordeling av skadeårsak
enn de som tabellen bygger på, men falle på samme nivå
og fallende gjenstand er lik. Hos Statskraftverkene
utgjør
skader p. g. a. disse årsaker ca. 50 prosent. Dersom noen
steiler over den store prosentdelen,
så må man være oppmerksom på at arbeidsgiverne
medtar absolutt alle skader
— også tvilsomme — i sine oppgaver til trygdekassene.
Det er denne oppgave som danner grunnlaget
for den
skadestatistikk
som Statskraftverkene
og andre arbeidsgivere utarbeider.
Mens tabell 1 sannsynligvis
gir et noenlunde riktig billede av skadefordelingen
på de forskjellige
yrker
så

er det heller tvilsomt om tabell 2 gir den riktige fordelingen på skadeårsak.
Det er mege som tyder på at Statskraftverkenes
prosenttall for gruppe 10 og 11 er nærmere virkeligheten
enn hva
Arbeidstilsynets
statistikk
viser for anleggsvirksomhet.
Dette betyr at vi finner det store skadetallet i disse årsaksgrupper, men at skadene ikke har ført til fravær over 11
dager. For vernearbeidet
spiller en kartlegging
av skadeårsak meget stor betydning og vi vil håpe at Arbeidstilsynets skadestatistikk
blir utvidet til å omfatte flere skader.
John Lakselv.

HYDROLOGI I PRAKSIS
Dette er tittelen på ei bok som J. Otnes og E. Rcestacl har skreve. Ingeniørforlaget som har gjeve ut boka, skriv
om den: «FØrste norske bok om hydrologi.» Om dette er rett torer ikkje eg
uttale meg, men boka har iallfall fått
vellete.
Dette stod i Tekn. Ukeblad,
Bd. 118, nr. 45, november 1971.
Hydrologi

i praksis.

Redigert av Jakob Otnes og
Erik Rcestad.
Ingeniørforlaget,
Oslo 1971.
343 s., iii. Kr. 78,—.
Ved avslutningen
av det første kurs
i hydrologi
for ingeniører
som ble
arrangert
av Den Norske Ingeniørforening på Kongsberg
i 1968, ble utgivelsen av en norsk lærebok
i anvendt hydrologi
brakt på bane. Det
var enighet om at boken burde baseres
på de foredrag som ble holdt under
disse kurs.
Med fagsjef Otnes og siviling. Ræstad
som hovedredaktører
for det verk,
Hydrologi i praksis, som nå foreligger,
og som er resultatet
av samarbeidet
mellom 11 forfattere,
har utgivelsen
vært i de aller beste hender. Boken
er som nevnt, basert på foredragene
fra ovennevnte
kurs, men stoffet er i
betydelig grad supplert og bygget videre ut slik at man har fått en mer
homogen utvikling
og behandling
av
de enkelte grener av hydrologien.
Det heter i forordet til boken at den
har som målsetting
å gi en oversikt
over hva hydrologien
i dag omfatter,
over det teoretiske grunnlaget
samt å
tjene som hjelpemiddel
ved løsning av
oppgaver
i det praktiske
liv hvor
hydrologisk analyse er nødvendig.
Det som gjør denne boken så verdifull og selvstendig
er at den særlig
behandler de elementer av hydrologien
som har interesse for norske og nordiske forhold. Denne konsentrasjonen
av stoffet med vekt på behandlingen
også av «vintersiden»
av den hydrologiske syklus, medfører at boken på
en verdifull måte supplerer den øvrige
internasjonale
faglitteratur på området.
Inndelingen
av boken i seks selvstendige hovedkapitler
gjør for øvrig
stoffet lettere tilgjengelig både for den
praktiske
bruk og for studieformål.

Det øker verdien av boken at det foruten et rikt utvalg av tabeller og talleksempler fra våre egne klimatiske og
hydrologiske
forhold også er tatt med
et eget kapittel med veiledning i løsnig av praktiske oppgaver.
Det er neppe tvil om at denne boken
vil få en stor brukerkrets.
Den vil bli
en verdifull
informasjonskilde
ikke
bare for alle som har med vannressurser — bruk og planlegging
å
gjøre, men også for de mange for øvrig
som av ren naturglede
interesserer
seg for vann i alle dets former og forekomster.
Boken Hydrologi i praksis vil selvsagt også bli et meget verdifullt hjelpemiddel
i grunnlagsundervisningen
i
hydrologi
ved våre universiteter
og
høgskoler.
Ragnar Heggstad.
-)‹

Eg har ikkje vunne å lese heile boka,
men det eg har lese er verkeleg både
råd å skyne og interessant.
I alt er
der 11 forfattarar
og 6 av desse er frå
NVE, Hydrologisk avdeling. Desse har
skreve om kvar sitt emne, dei herifrå

BRUK VERNilITSTYR
Våre arbeidsplasser
må vi nok
innrømme kan være utsatt for arbeidsulykker.
Nødvendigheten
av
å være vernebeviste
i vår ferd på
arbeidsplassene
skulle man tro
alle ville ha forståelse for.
Dessverre
må det nok sies at
ikke alle viser respekt og forståelse for vernearbeidet
og det utstyret som er til stede. Mange er
av den mening at på anlegg må
man drive et visst sjansespill skal
arbeidet gå unna.
Dette må ingen godta. Liv og
lemmer vil vanskelig
kunne er-

er: Einar Berntsen, Kjell Hegge, Edvigs Kanavin, Jabob Otnes, Arne Tollan og Gunnar østrem.
Boka er oppdelt i fleire kapitel og
under desse står so mange deler. Til
dømes: Under Nedbør står: Strålingsenergi og luftsirkulasjon.
Nedbørdannelse, Nedbørslag. Nedbørmåling.
Normal nedbør. Nedbørsfordeling
i Norge.
Det er ei utruleg
mengd opplysingar samla i boka, der står om:
Brukseierforeningar
i Noreg og gamle
irrigasjonssystem
i Kina, Egypt og
Mesopotamia.
Å lese det der står om
boring etter vatn er interessant lesing.
Ved Vassboringsarkivet
NGO finnst
opplysingar
om 8500 boringar
etter
vatn. Granitt gjev vanlegvis frå 100—
300 liter pr. time på 40 m djupe hol.
Kjem ein til sandstein står det at den
gjev 200 liter pr. time. På Finnmarksvidda reknar dei med at det vil bli
500-2000 liter pr. time, og under Perm
står at boring i slike bergarter
har
gjeve opptil 50 000 liter pr. time.
At elvane ofte fører med seg store
mengder
slam og sand er velkjent.
Ved Nigardsbreen
i Jostedal vart det
i 1969 sett opp eit fangnett
der all
stein med større diameter enn 2 cm
vart silt frå. Gjennomsnittet
som låg
att bak silen var 15 tonn pr. dag.
Dette var eit par smakbiter frå boka,
den kan lånast på biblioteket.

SN

stattes i kroner og ører. Vi må
alle føle oss forpliktet til å påvirke
den negative ved selv å opptre
korrekt på arbeidsplassen
vår.
La mitt ønske for 1972 være:
«Full
oppslutning
om
vernearbeidet.»
Et godt nytt år med Ønske om
en markant
nedgang
i arbeidsskadene på våre anleggssteder.
Arne Krogsrud.
-)(

Dette er eit innlegg Krogsrud sende
inn før han døde. Han har alltid vist
stor interesse for Fossekallen. Minneord om han kjem i neste nr.
SN
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PÅ UNESCO OPPDRAG
AV DR. G. ØSTREM

En av Unescos oppgaver er å
bringe opplysning og gi undervisning i utviklingslandene.
På oppfordring fra ett eller flere land
kan Unesco arrangere kurser eller
symposier
som er av betydning
for utviklingen
av vedkommende
land. Jeg kom i kontakt
med
Unesco etter at noen søramerikanske land hadde anmodet om å få
et kurs i snø- og brehydrologi,
et
emne som har stor betydning for
irrigasjon
av tørre områder
på
begge sider av Andes-fjellene.
Et
kurs for hydrologer, ingeniører og
irrigasjonseksperter
ble planlagt
av Unesco tidlig i 1971, og selve
kurset fant sted i slutten av året.
Det var 3 lærere
som skulle
undervis i hver sin spesialitet in-

En uke av kurset foregikk høyt oppe i Andes-fjellene
der en teltleir
På ca. 3000 m høyde. Herfra dro deltakerne ut på daglige øvelser
og vassføringsmålinger.

12

FOSSEKALLEN

var etablert
i bre-, snø-

nen snø- og isforskning:
Prof.
Lliboutry fra Frankrike, prof. Ambach fra Østerrike
og undertegnede.
Deltakerne,
i alt 19 mann, kom
fra 4 forskjellige land: Chile, Argentina, Peru og Bolivia. De var
plukket ut blant et større antall
søkere og hadde en god teoretisk
bakgrunn
og flere års praksis,
hovedsakelig som hydrologer eller
irrigasjonsingeniører.
Kurset var
delt i tre: Først to ukers teori i
Santiago, deretter en ukes øvelser
ute i fjellet og til slutt en ukes
ekskursjon til steder der vannproblemet var særlig prekært.
Den teoretiske
delen besto av
daglige forelesninger
på formiddagen, fulgt av «elevøvelser»,
for
det meste beregningsoppgaver.
En
av de vanskeligste
øvelsene besto
således i å utarbeide et isohydatkart over et tenkt
fjellområde
med
breer.
Forbausende
nok
viste det seg at denne relativt
kompliserte
oppgave ble mottatt
med begistring, og den dagen kunne vi ikke rive oss løs fra arbeidsbordet før alle løsninger var gjennomdiskutert
og klokken
viste
19.30! Det var således en meget
vitenbegjærlig
og interessert
forsamling «elever» vi hadde, og jeg
tror de la seg mer i selen enn man
er vant til, f. eks, på universitetsnivå.
Det var varmt i Santiago, lufttemperaturen
lå hele tiden omkring + 300, så det var deilig å
komme opp i fjellene for å prak-

I CHILE
tisere teorien. En teltleir var etablert på 3000 m høyde i Andesfjellene like ved grensen mellom
Chile og Argentina. Her hadde vi
en fin liten bre for å øve bremålinger, en relativt stor og dyp
snøfonn for å gjøre snømålinger
og en frisk breelv der vi kunne
hjelp av den norske saltfortynningsmetoden.
Som vanlig på denne årstiden
glødet solen fra en
skyfri himmel hele dagen, kl. 12
sto den nesten i senit, så innstrågjøre
vassføringsmålinger
ved
lingen var fantastisk. Det var ikke
til å unngå å bli solbrent.
I denne del av verden regner
det overhodet ikke på sommeren,

Muldyrene
er ofte det eneste transportmiddel
som kan brukes i Andesfjellene. De avles ved en krysning mellom hest og esel og igjenkjennes
best
på de relativt lange Ørene. Dette dyret
bar 150 kg instrumenter
opp til leiren
der feltdvelsene
foregikk.

En av feltØvelsene var konsentrert
om vassfØringsmålinger
med hjelp av den
norske saltfortynningsmetoden.
Her får deltakerne
Øvelse i bruken av den
elektriske konduktivitetsmåleren
som anvendes for å måle saltbØlgens passasje
i elven.

og landskapet
blir helt uttørket.
Det vokser bare noen gresstufser
som er grønne på forsommeren
og blir brune på ettersommeren.
Heldigvis faller det relativt mye
snø i Andes-fjellene
om vinteren,
utover våren smelter denne snøen
som derved blir kilde for en rekke
elver som renner ut over det tørre
landskapet.
Ved en rekke kanaler
og grøfter ledes vannet ut over
den fruktbare jorden, og man finner rike frukthager,
maisåkrer og
vingårder. Man regner at en liten
bekk som fører 10 Usek. kan bevanne 100 mål dyrket mark.
Utover
sommeren
forsvinner
snøflekkene
og vannet
i elvene
minker. De ville tørke helt ut hvis
det ikke var for en del breer som
ligger høyest opp i fjellene.
Utover sommeren er det kun smeltevannet fra disse breene som holder
liv i de dyrkede arealer, bokstavelig talt. Der bevanningskanalen
slutter, er det ingen mulighet for
organisk liv, der begynner ørkenen. Det var nesten sjokkerende
å se at en hel by med over 100 000

innbyggere
var helt og holdent
avhengig av en enkelt liten elv
på størrelse med Frognerbekken.
Vannet kom fra to relativt
små
breer, ca. 100 km borte, og det
dannet grunnlaget for byens eksistens. Etter rensing ble det pumpet ut i byens vannforsyningsnett,
men det meste gikk ubehandlet
i
smale betongrenner
ut til de 100talls åkrer som omga byen. Av en
uforklarlig
grunn
hadde
vassføringen sunket med 20 prosent i
løpet av de siste 5-6 årene, og
bøndene måtte nøye seg med 0,8
17sek. pr. hektar, noe som førte
til at flere av de beste vingårdene
måtte nedlegges. Grunnen til nedgangen i vassføring
visste man
ikke fordi ingen hadde foretatt
noen som helst målinger oppe ved
kildene, idet bre- og snømåling
hittil har vært helt ukjent i disse
traktene.
Deltakerne
i kurset lærte seg
i alle fall metodene for slike målinger, og de har således et verktøy i hånden for å prøve å løse
sine lokale problemer i framtiden.
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Hveding
svara at det ikkje var teke
ved dei
noko avgjerd om eigartilhøva
Drifta skulle
nye store utbyggingane.
det truleg ikkje bli vanskar med om
fylka vart med.

ALMANNAMØTE
Mandag 10. januar 1972 var det ei
29. i kanstorhending i Middelthunsgt.
der alle i
tina. Det var almannamøte
heile huset var innbedne for å høyre
kva dei som styrer etaten hadde å
fortelje, og det skulle vere høve til å
spørje om det var noko ein ville vete
meir om. Omlag 170 var møtte fram
de møtet tok til kl. 19.05.
som stod
Det var samarbeidsutvalet
der,
og formannen
for tilstellinga
Arne Berg, ynskte folk velkomne, møi utvalet
sekretæren
var
teleiar
Harald
Berg

Graatrud.

si om at
minte i helsingstala
eit slikt møte ikkje løyser all informaEin må gå vidare nedsjonstrongen.
og fagsjefane må ha
over, direktørane
og slike
møte i dei ymse direktorata,
møte må kome snart. Det må opplysast om arbeid og planar i tida framover.
ordet og kom med
So fekk Hveding
si utgreiding. Han sa at han og lenge
av korleis ein
hadde vore oppteken
skulle kome fram til betre informasjon, og hadde byrja tenkje på slike
møte som dette før. Tveit og fleire tok
opp i Fossekalinformasjonsprobleme
len. Det var etter hans syn ikkje meir
som trongst, men betre.
informasjon
Vi greier kanskje ikkje å kome fram
til noko heilt god løysing i første omgang, men vi får prøve oss fram.
av Statskraftverka
Om utskiljing
sa han at det hadde vore stilt med
det ei tid, og han trudde ikkje det
kom til å bli noko av. Då organiseringa av NVE sist var oppe i Stortinget
i 1960, var det stort fleirtal imot å
har vurskilje S ut. R-direktoratet
dert og studert spørsmålet, utan å ville
var det etter
dele opp. I Hovedstyret
dette klårt fleirtal imot (5 av dei 6).
To av dei fem kunne gå med på utskiljing dersom det var for å gå inn i eit
i
sams selskap for all kraftutbygging
landet, og meinte at dette måtte greiast ut.
Men som stoda no er, trudde geneikkje det var aktuelt
raldirektøren
med eit slikt selskap. Siste året hadde
han sjølv gått inn for at staten skal
taka seg av kjernekraftutbygginga,
held f.-am
medan vasskraftutbygginga
som no, så lenge den varer. Den nye
blir så stor at
oppgåva, kjernekraft,
det kan vera rett at statskraftverka
men
ikkje aukar vasskraftutbygginga,
held takta på det området meire jamn.
Dette framlegget hadde førebels vorte
og i
godt motteke både i Hovudstyret
men det må greiast
departementet,
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meir ut. Stortinget har uttrykt ynskje
om at staten ved NVE i alle fall står
for kjernekrafta.
ansvarleg
Dei delene av etaten som arbeider
kunne det og vera
med konsesjonar
aktuelt å skilje ut, men det er mest
truleg at dei blir der dei er, dei er jo
men føreikkje konsesjonsgjevande
buande, og det ser ut til at slik førebuing i dei fleste sektorar kjem til å
ligge til dei enskilde fagdepartementa,
tek
men slik at det nye departementet
i resseg av den øvste koordinering
surs- og miljøspørsmål.
Den delen av V som steller med
vern mot ureinske i vassdraga, VVV,
kjem likevel til å bli tatt ut og vil
truleg gå inn i ein sams etat for vern
av luft og vatn. Alt frå 1. april er det
tanken at desse sakane skal gå til det
nye miljøverndepartementet.
Men det store og hele rekna altså
med at etaten kjem
generaldirektøren
til å vera som han er — inga stor
av
men ei utviding
omorganisering
styrking.
i
Han kom så inn på representasjon
og meinte at i slike saHovudstyret
ker som har med etaten sitt eige arbeid å gjera, må det vera rett at dei
tilsette er med, men det same kan ein
ikkje beint seia i dei sakene der Hoer eit politisk råd (konsevudstyret
sjonar og slikt) og dei er det som tek
sitt arbeid. I
mest av Hovudstyret
saker som etaten sitt eige arbeid er
det meste lagt til generaldirektøren,
og delegert vidare frå han til direktoville gjerne på
rata. Generaldirektøren
uformell vis invitere dei to som no er
i tilsetjingssaker,
med i Hovudstyret
drøfter
til å vera med når Hovudstyret
(budsjet,
andre eigenforvaltningssaker
og slikt) endå om det
organisasjon
ikkje vert noko formell ordning. Sjølv
sat eg at med den tanken då Hveding
hadde snakka om utviding, at det vart
berre eit lite steg på vegen det han
ville gå inn for når ein samanlikna
med talet på saker der dei er med no
og der dei då vart med.

SO TOK
ORDSKIFTE TIL
og ville vite
var førstemann
Tveit
korleis det vart med dette at fylka
ville vere med å bygge og eige verk.
ville vite om det kom til å
Svoen
komplisere drifta.

TRE- - -

Trindevold
spurde om NVE ikkje
i u-landa
hadde tenkt på utbygging
slik som dei gjorde i Finland.
Hveding
fortalde om den spesielle
stoda Finland var i sidan dei hadde
i
planlagt og byggt 9 store kraftverk
Russland.
Aalefjær
supplerte at S. blir utbyggjar om fylka blir med. Han meinte
og at det ikkje ville vera noko å
vinne om staten tok til å konkurere
med Norconsult om å kanalisere norsk
i utlantil krafutbyggyng
ekspertise
det.
Meringdal
undra seg på korleis dei
ville skaffe folk til kjernekraftutbygstaten byr.
gig med dei lønningane
Hveding
det skulle la seg
trudde
gjere, ein kunne lempe noko på lønningane.
Nesdal
Himle
kva Erik
fortalde
hadde sagt om å tilsetje for kort tid
med høgre løn.
TJlfsby ville vite kva tid dei rekna
med at bygging av kjernekraftverk
ville kome i gang.
må vere
Hveding: Utbyggingstakta
rett.
mest mogeleg nasjonaløkonomisk
enda
Det er rettast med vasskraftverk
ei tid.
Gunnes
hadde lite tru på å få gode
nok folk om det ikkje var andre føremonar i NVE enn dei løner det var
her. Vi må satse på PR om etaten og
gå inn for sosiale goder i etaten.
enig vi bør få til meir PR
Hveding
for etaten.
Aalefjær:
til
tinget

kjerne

Vi

bør

å vedta

prøve

at

å få

NVE

Stor-

byggjer

k.v.

Kanskje noko av arbeidet
gjerast utanom Oslo.
Hveding:
Det er dyrt og vanskeleg å
flytta ein så stor etat ut av Oslo. Etaten bør helst vera samla og i alle fall
må det vera på en sentral stad med
flyplass. Men det skulle vore gjort
noko for å hjelpe folk med hus når
dei kom nye til hovudstaden.
Tveit tykte tilsettingane
tok for lang
tid, vi misste folk på den måten.
Hveding:
Vi kan love å gå inn for
må gå sin
dei men tilsettingsprossen
gang.
Bekkevold
meinte det hadde vore
Fismen:

kunne

snakka svært mykje om sivilingeniørane og ville gjerne vete om etaten
hadde noko planar for etterutdanning
av dei tilsette.
Ordstyraren
meinte dette fekk vente
til eventuelt.
Sørensen
snakka for anleggsarbeidarane, mange av dei har måtte slutta
fordi det er mindre arbeid.
Hveding
repliserte at eit godt arbeid
av rasjonaliseringsfolka
hadde hjelpt
til med dette. (Sørensen driv med det.)
Svoen trudde organisasjonsmønsteret i etaten var for fastlæst, den bør
være smidigare.
tok opp att spørsmålet
Svendheim
som Bekkevold
hadde kome med og
bad om eit svar no.
Hveding
sa at han hadde meint det
same for alle tilsette, man hadde nevnt
sivilingeniørane
som døme for dei er
no ei stor gruppe.
Spångberg
ville vite om Hveding
meinte at gode fagfolk var gode leiarar.
Hveding
sa at ikkje alltid. Vi treng
mange til å gjera høgt kvalifisert
arbeid sjølv om dei ikkje skal leida nokon, men det er ein hake i staten at
løna føl stillinga, kor mange ein har
under seg.
So slapp Moe til.
Han kom først med ei utgreiding om
korleis arbeidet med dei ymse budsjetta gjekk for seg, kor mange millionar kvart anlegg og overføringslinje
hadde fått. Det var ikkje altid lett når
ein ofte sette opp eit spesifisert budsjett og so etterpå fekk vete kor mykje pengar ein kunne få.
Etterpå fortalde han om personaltituasjonen og at mange stillingar stod
ledige.
Om arbeidsplass
for dei tilsette sa
han at nett no er det bra sidan Polarinstituttet
har flytt, men alt er uvisst
med kor mange vi vert før vi veit om
det vert NVE som skal bygge og drive
kjernekraftverka.
Etter dette vart det so råd å kome
med spørsmål att.
Otnes var førstemann
og ville vete
korleis romma som var frigj evne no
skal disponerast.
Hydrologisk
er av
dei avdelingane
som har flytt mykje
so vi ser serleg interessert i om vi kan
rekne med å få meir rom.
Moe svara at noko av problemet
har
vore at vi ikkje veit korleis det vert
med VVV om dei blir i huset etter dei
er førde over til miljøverndepartementet.
Spångberg
ville vite kor
det
vart rekna med i varmekraftgruppa
som skal kome.
Aalefjær
nemnde 50 men sa at ein
veit lite om det ennoTøndevold
kritisera at det gjekk so
lenge frå folk sa opp og til stillinga
vart utlyst. Det måtte la seg gjere å
ha liggande ferdig annonsar som kunne
brukast når slikt kom på.
Moe gjekk med på at det ofte tok
for lang tid, det var fleire ting som
spela inn.
Hveding
tok for seg to stillingar der
det hadde teke serleg lang tid og fortalde kvifor.
Nesdal
meinte dette var serleg ille
for so høge stillingar at det kravdest
at dei måtte administrere.
Ein kunne
ikkje vente at søkjarane kunne dette
frå før og då var det ille at dei ikkje
fikk tid til å setje seg inn i slikt.

'
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Gunnes
sa at stillinga bør lysast ut
snart og i ei slik form at også andre
enn sivilingeniørar
kan søkje.
Tøndevold:
Lys ut med ein gong, ha
meiningane om stillingar klar.
Erik Haugen
bad om at ein måtte
prøve
å finne
flaskehalsane.
Han
meinte at grunnen til desse ofte kom
av at dei på eit høgt plan levde etter
reklamesetningen
om Freia
Melkesjokolade. «Ingen over, ingen ved siden».
Mæhlum: Gjer stillingsanonsane
attraktive.
Hveding
var ikkje enig i at det var
slik tanke på ingen over, ingen ved
sida, på fagsjef_ overingeniørplanet.
Etter det han hadde sett, la direktørane sjølve mykje arbeid og omtanke
i å vurdera
organisasjonsopplegget
i
sine direktorat.
Sørensen
sa det burde nemnast kor
stort spekter av dag det var i lysingane.
Moe opplyste at de gjekk store summar til slike lysingar.
Nybø ga ikkje opp kva det kosta
men sa nokre summar.
F. E. Andresen
spurde etter informasjonskonsulenten,
korleis det gjekk
med ulysinga av de nstillinga.
Hveding
fortalde at det var søkt om
høgre løn til denne stilinga, det var
viktig å få ein med gode kvalifikasjonar.

Spångberg
spurde etter hva syn leiinga hadde på Fossekallen.
Aalefjær
sa til Tveit at dei var
merksame på at det var uheldigt med
altfor
mykje
konsulentarbeid,
men
han såg det so at han måtte få arbeidet gjort same på kva måte.
Gunnes
var redd at so lenge det
kunne løysast på den måten so var det
vanskeleg å få rette på det som var
rangt.
Johan
Andersen
kom tilbake til P.
R. mannen og meinte det måtte vere
råd å få opp løna hans om han fekk
ein stab på 4-5 mann som arbeidde
for seg, slik det er i Vattenfallstyrelsen.
Tøndevold
spurde om leiinga hadde
late det gå vidare dette om alt arbeid
som var gjort av konsulentar.
Hveding
sa ja og fortalde at han
hadde bruka sitat av det Gunnes skreiv
i Fossekallen
om dette. I same slengen
svara
han på spørsmålet
fra
Spångberg
om synet på Fossekallen.
Han meinte det var verdifullt
at dei
tilsette hadde eit blad som var deira,
men at det kanskje kunne vera vanskeleg å kombinera med kravet om eit
godt meldingsog informasjonsorgan
for etaten. Noko klår konklusjon hadde
han for sin del ikkje, ville gjerne høyra kva andre hadde å seie, — bladstyret t. d.
Ulfsby
meinte det ofte vart teke avgjerder i NVE utan at alle alternativ
var nok utgreidde.
Han var heller
ikkje enig i det som hadde vore sagt
før at det var bra med fagleg informasjon, var det ikkje råd å få vete
noko meir om kjernekraftverksaka.

og Aalefjær
sa begge at
Hveding
mykje av dette enno var på det uvisse
for dei og, då var det sjølvsagt vanskeleg å svare.
Eidet tykte det tok til å bli seint og
spurde om slike møte ikkje kunne ta
til

ein time fØr.
sa
Møtestyraren

dei

skulle

tenkje

på det.
Meringdal
ville vete litt meir om
korleis arbeidet med kjernekraftverka
skulle leggjast opp.
Sørensen
fortalde om arbeidet i desse
samarbeidsgruppene
som har
vore
oppnemde.
Nesdal
ville vete om dei tilsette no
etter at den nye offentligheitslova
var
kome kunne få at dei rettane dei før
hadde til å sjå tenestuttalingar
om seg.
Nybø sa hvor ein kunne finne desse
reglane.
Nesdal
vill ha eit skikkeleg svar.
Nybø svara at mappene vert det ikkje lov å sjå for vedkomande.

DEBATANTER
Tveit tykte det var skræmande
med
so mange ledige stillingar
og at det
kanskje var grunnen til at so mykje
arbeid måtte gjerast av konsulentar.
Han ville vete om leidinga var merksame på dei uheldige fyljer det har
med den store skilnaden i det dei med
konsulentoppdrag
tener mot det dei
tilsette får.
Moe rekna med at ein måtte ha konsulentar til some slag arbeid.
Erik Haugen
ville vete om ikkje ein
eller annan kunne svare frå NVE på
usaklege
åtak i blada sjølv
om vi
ikkje har P. R. konsulent.
Tveit
sa til Moe at det
konsulentar
til spesialarbeid
te på; men dei som sat med
arbeid
som dei tilsette.

ikkje
var
han tenksame slag

So var det slutt på dette første almannamøte i NVE, og dei som hadde
skipa det til fekk sikkert idear til å
gjere det betre neste gong. Vi får
prøve oss fram som Hveding sa. Stort
sett so var det vel eit bra møte. At
ikkje ei einaste kvinne hadde ordet
kan ikkje arrangørane
lastast for.
Ei av kvinnene sa i heisen etterpå:
«Jeg har nå fått bekreftet det jeg altid har ment å vite, Vassdragsvesenet
det er Statskraftverkene
og Statskraftverkene
det er ingeniørene.»
En
ingeniør i S som høyrde dette trudde
det var Aalefjær
som hadde fått i
stand dette møtet for S.
SN
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FORHANDLINGER
I STORTINGETNR.156
Fossekallen
har ikkje tenkt å konkurrere
med Johan
Vogt i «Elektrisitetslandet
Norge» med å prente slikt som har vore sagt i Stortinget
om elektrisitetsutbygginga.
Det Nils Jacobsen her har sagt var so godt
at eg etter oppmoding tek det med.
Red.

Når man ser tilbake på den innsats
som er gjort for å skaffe fram elektrisk energi til de om lag 700 000 mennesker her i landet som ennå så sent
som ved slutten av siste verdenskrig
var uten slik forsyning, må man vel
kunne si at det er en imponerende
innsats som her er nedlagt. Som man
også ser av innstillingen
fra industrikomiten,
er det satt inn i støtte fra
det offentlige
— eller kanskje
jeg
heller kan si via det offentlige — en
sum på ikke mindre enn 764 mill, kr.
eller omkring 200 kr. pr. innbygger
i landet. Jeg synes dette er et meget
pent eksempel på hva man kan klare
få gjennomført
av samfunnsmessige
utjevningstiltak
når man har et helt
og samlet folk bak oppgaven. Og her
kan man vel si a det har stått et helt
folk bak gjennomføringen.
Jeg har vært medlem av denne forsamling fra 1945, og jeg var i 1951 med
på å vedta loven om avgift på elektrisk energi — loven som skapte det
økonomiske
grunnlag
for å kunne
gjennomføre
denne kjempeinnsatsen.
Det er vel som regel slik når det pålegges folk nye skatter og avgifter at
det medfører
protester.
I hvert fall
blir det som regel gitt utrykk for ubehag over slike tiltak. Jeg har hele
tiden kunnet
konstatere
at når det
gjaldt dette tiltaket, ble det møtt med
stor forståelse.
Og det ble ofte gitt
uttrykk for at her sto man overfor en
oppgave som man var villig til å bære
fram i fellesskap.
Når jeg nå om ikke så lenge trekker
meg tilbake fra mitt arbeid gjennom
meget lang tid i denne forsamling, vil
nettopp arbeidet med å få fram elektrisitetsforsyningen
til alle utkanter og
kriker og kroker i dette landet — stå
for meg som det mest positive og det
mest gledelige jeg i det hele tatt har
vært med på her.
Ennå har man noen igjen som ikke
har fått ordnet forsyning via tilknytning til det elektriske nettet. Det dreier
seg nå om et meget lite antall, og det
gjelder
da boplasser
som ligger så
ugunstig til at det vil være økonomisk
og til dels også teknisk lite rimelig
søke å løse kraftproblemet
for disse
ved å bygge ut ledningsnettet
videre.
I noen tilfelle kan en kanskje gjøre
dette, men i det vesentlige
må vel
disse få sin forsyning ordnet via dieselaggregater,
hvis de da er i den
situasjon at de absolutt må ha elektrisk energi til bruk. I vår moderne
tid vet man jo at det ikke er mulig
utnytte stort av den mengde hjelpemidler som nå er tilgjengelig til lette
av arbeidet
i hjem og næringsvirksomhet, dersom man ikke har tilgang
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på elektrisk
kraft.
Men kraft
fra
dieselaggregater
er meget dyr kraft
og kan vel bare brukes til motordrift,
lys, koking m. v. Noen god løsning av
forsyningsspørsmålet
er det derfor
ikke, selv om det nå også gis en
mindre driftsstøtte
ved bruk av slike.
Nå er vi kommet over den første
fase i det store utbyggingsarbeidet
vi
her har stått overfor. Men ennå er det
store oppgaver som står igjen, både
når det gjelder å få en tilfredsstillende
teknisk utbygging
av elektrisitetsforsyningen ,og når det gjelder å kunne
få dette til på en slik måte at det ikke
blir altfor store ujevnheter i prisnivået
i de enkelte forsyningsområder.
Det er vel egentlig
stor politisk
enighet her i landet om at man så
langt råd er, skal søke å utjevne livsvilkårene
mest mulig og best mulig
mellom innbyggerne,
uansett hvor de
bor i dette land. Vi er også enige om
at det er av betydning å opprettholde
en mest mulig differensiert
bosetting.
Men skal man kunne nå disse mål, må
man også ville midlene. Og et av de
grunnleggende
virkemidler
er en jevnest mulig utbygd elektrisitetsforsyning og mest mulig jevne priser på
den elektriske energi overalt i landet.
Den store oppgaven vi nå står overfor når det gjelder denne målsetting,
er å få bygd ut det elektriske
fordelingsnettet.
Og her er forholdet at
for mange kraftlag
i vidstrakte
områder er økonomien så svak at dette
ikke kan gjøres ved lånekapital
uten
at det vil medføre vesentlige økninger
i kraftprisene.
Spesielt når det gjelder
næringsvirksomhet,
hva
enten
det
gjelder små eller større bedrifter,
er
kraftprisene
et nokså avgjørende
moment om det i det hele tatt skal være
mulig å få noe til. I utkantområder,
hvor man gjerne også har de største
fraktutgifter,
vil i tillegg også de høyeste kraftpriser
komme til å virke
lammende på initiativ og mulighet for
tiltak, og det vil som konklusjon medføre en akselerering
av den folkevandring inn mot byene og tettstedene
som vi nå ser nok av eksempler på.
Jeg tror derfor at det er av den aller
største viktighet at vi i den nærmeste
fremtid — dvs, over få år — søker å
imøtekomme
i hvert fall en vesentlig
del av den søknadsmasse
på omkring
250 mill, kr. som nå foreligger
om
stpnad til utbygging
og forsterkning
av det sekundære
ledningsnett
i en
rekke av de lokale forsyningsområder.
Forholdet er vel faktisk så anstrengt
at med det budsjettforslag
som nå foreligger til behandling,
og selv med en
økning av tilsagnsfullmakten
fra 12

mill, kr. til 15 mill, kr., vil 1972 bli et
år hvor det nesten blir stopp i tildeling av nye tilsagn. Alt det vi vil
rå over av midler, vil gå med til å få
rodd i land arbeider som allerede nå
er så langt framskredne
at de for ingen
pris må stoppes. Nye oppgaver av betydning må nå bli satt på venteliste
— med alle de uheldige økonomiske
følger det vil medføre. Og det jeg da
må spørre meg selv om, er om vi plutselig er blitt så fattige her i landet
at vi ikke lenger har råd til å opprettholde et tilfredsstillende
tempo i vår
utbygging
av det elektriske
systemet
som vi vet er av så vital betydning.
Mens vi var et land med store gjenreisningsoppgaver,
mens vi var et land
med store utbyggingsoppgaver
når det
gjaldt å reise et bærekraftig
næringsliv, da hadde vi også råd til å støtte
opp under utbyggingsoppgaver
av denne art. Nå når vi er blitt så rike at
mange mener at nå behøver vi ikke
lenger anstrenge
oss for å bli enda
rikere, har vi plutselig ikke lenger råd.
Jeg er klar over at det er blitt foreslått en økning i Kommunalbankens
utlånsramme
for å skaffe noe mer
utbyggingskapital
til forsterkning
av
linjenettet.
Det er bare det at hvis
ikke kraftprisene
skal bli altfor variable, og med det høyeste nivå i de
økonomisk
svakeste
områder,
nytter
det ikke å overbelaste kraftlagene med
lånegjeld av slike dimensjoner
at det
setter en stopper for videre utvikling
og vekst i områdene. Jeg må si at jeg
er noe skuffet over at heller ikke
denne regjering synes å ta tilstrekkelig hensyn til dette.
Jeg skulle også gjerne ha kommet
noe inn på tempoet i utbyggingen
av
kraftverk. Jeg har ikke så meget igjen
av min taletid, så jeg får bare gjøre
noen korte merknader.
Regjeringen
Borten la opp til et utbyggingstempo
som i gjennomsnittet
svarte til 3 milliarder
kWh ny krafttilgang pr. år. Dette svarer vel omtrent
til den årlige vekst av det sivile forbruk i landet. Vi kan altså klare oss
med en slik vekstrate hvis vi ikke tildeler nevneverdig
ny kraft til kraftkrevende
industri. Og det er det vi
nå i mange år framover ikke kan. En
økning i krafttilgangen
kan vi ikke
få før nye kraftverk,
oppstartet
etter
et noe mer intensivert
program, blir
satt i drift, og det tar som kjent mange
år fra et anlegg er under prosjektering
til det samme kan begynne å levere
kraft.
Vi har nå en viss oversikt over hva
dette avbrekk
i utbyggingen
innebærer. Allerede nå kjenner vi til at
det på industritorsyningssektoren
vil
bli et udekket behov i en overskuelig
tid på ca. 17 milliarder
kWh pr. år i
forhold til de behovsøkninger
man kan
registrere.
Dette enorme kraftunderskudd medfører selvsagt at mulig ny
industrireisning
i stor grad må utsettes
eller droppes. Nye rasjonelle arbeidsplasser som kunne klare seg i de hardere konkurranseforhold
vi nå går
inn i, vil vi ikke få. Når gamle tiltak
bukker under på grunn av tidens foranderlighet,
har vi ikke mulighet for
beskjeftigelse
av dem som blir ledige.
Og arbeidsløshetsspøkelset
står allerede nå og banker på vår dør. Det er
et stort ansvar vi på denne måte pådrar oss.

ØRNA I
GRØNÅ-JUVET
Sist sommer i første halvdel av
juni var jeg på befaring i Raumavassdraget. Seint en kveld satt jeg
på en høgde øvst i Grønå-dalen,
nær opp mot tregrensa.
Det var
kjølig. Våte snøfiller dalte sakte
ned gjennom lufta. Grønåa dura
vilt fra botnen av gjelet nedafor.
Jeg hadde fulgt elva oppover
fra der den renner sammen med
Rauma. En gjengrodd
sti snodde
seg mellom bjørketrea. Her trådde
mannefot sjelden.
Jeg augefår
landskapet
mens
jeg åt noen brunostskiver.
Med ett
vart jeg vår en stor fugl som satt
i en einslig gammel furu nede i
skråninga.
Jeg gjorde klart fotoapparatet
og lista meg forsiktig
nedover, tok først et foto på et
steinkasts
avstand,
og deretter
lurte jeg meg nær foten av treet.
Jeg hadde nå fuglen mot himmelen noen famner ifra. Det var ei
ørn. Den satt med ryggen vendt

oppover mot skråninga
og hodet
gjømt mellom brystfjøra.
Eit par
foto var snøgt tatt. Jeg plystra
kraftig, men ørna satt urørlig. Jeg
plystra kraftigere.
Da løfta den
hodet og såg bakover, vart vår

GRYTTEN-ANLEGGET
ORKAN PÅ SANDGROVVATN
2. november
1971 kl. 19.00—
20.00 var det atter orkan over
Sandgrovvatn
arbeidssted.
Tidligare i haust har det to gonger vori
målt over 30 m/s på vinden, den
eine gongen over 35 m/s. Då gjekk
visaren i skjul og toppfarten
fekk
vi ikkje. 2. november var vinden
så sterk at dei to tidligare orkanane vart berre småtteri
mot no.
(30 m/s = orkan.)
Ikkje noko av det som vart
skadd eller flytta denne gongen,
vart flytta
på tidligare
under
orkan-kasta.
Denne gongen:
1. Ei Furuflaten
hjulbrakke
nr.
81-328 vart kasta over ende,
veggane vart splintra og taket
flaug med vinden.
Det slo
ned på taket på kompressorstasjonen og skadde det. Hjulbrakka
totalskadd.
Truleg

vart et vindu knust først, slik
at vinden fekk godt tak i
brakka.
Muskegtilhenger
vart
kasta
ca. 100 m (spor i snø og terrenget fantest ikkje). Der var
mange vindu utslegi, ein mei
skadd.
Deksel på snøscooter
revi
stykkje og blåst vekk.
Taket på kompressorstasjonen
revi bort av hjulbrakketak.
Ikkje skade på kompressorane.
Halve taket
på verkstaden
løfta opp og forsvunni.
Her
ser det ut som taket er teki i
eit jafs, både spikerslaga
og
bølgeblikket
er fjerna.
Kvilebu på tippen vart letta
på då tunnelfolka
var til mat.
Etter at dei var gått inn i
tunnelen igjen, vart bua velta.

meg og kasta seg utfor stupet ned
mot fossejuvet,
svinga bak ein
fjellskrent
og var borte.
Den hadde nok kjent seg trygg
her oppe mot 4el1ødet, og fosseduren overdøvde alle lyder.
ØM

Ein stor kasse vart kasta inn
gjennom eit vindu og inn i ei
seng i eit brakkerom.
Ingen
låg i senga.
Aggregathuset
har vori flytta
tre gonger under bardunane.
Denne gongen vart
dørene
flerra av og borte var dei.
Dørane var spikra fast med
2 x 4" boks utanpå.
Ein av
boltane i fjellet som heldt ein
bardun,
vart bøyd og dregi
opp av fjellet.
Huset tåler
knapt fleire orkaner. Eit fullt
bensinfat framfor huset vart
velta av vinden.
Kontoret og alle hjulbrakkane
vart flytta under bardunane.
Nokre vindu på mannskapsbrakka vart slegi ut. I vindkasta ga alle glass etter ca. 2
tommar.
Alt i alt vart skadene
små.
Ingen personskader.
Hjulbrakka
som flaug, fant vegen mellom bilar, brakke, høgspent og lågspent,
kompressorhus,
kvilebu, verkstad
uten å treffe anna enn taket på
kompressorhuset.
FOSSEKALLEN
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BEDRIFTSIDRETTSLAGET
VE
fritidsrommet
og avsluttende
badstue/
dusj.
få flest mulig av etatens ansatte
til å delta i NORGES-TRIMMEN
anser oppmannen
som sin fremste oppgave for sesongen. Her er ikke plass
til å gå nærmere inn på hva denne
går ut på — det vises til våre oppslag.
Vi vil bare peke på at også de ansattes
ektemake
og barn kan være med og
skaffe vårt lag poeng i lagkonkurransen.
Oppmannen
er mottakelig
for gode
trim-kMer.
Målet er: ALLE I TRIM!
La det bli en vane!
Oppmann.
MOSJONSGRUPPEN
RIKARD SOLHEIM,

Knut Rønniksen er
mannen som strekker ut
trådene og nøsterinn:
Han har sin daglige virksomhet ved
SBP, og skal her «arbeide for alle
seksjoner etter behov».
Slett ikke noe dårlig utgangspunkt
for vår idrettslige
administrator.
Han uttaler: På vegne av det nyvalgte styret i bedriftsidrettslaget
ønsker jeg alle NVE-ansatte
ved vårt
hovedkontor
velkommen
til vårt lags
aktiviteter.
Hva vi sysler med skulle
gå tydelig fram av det sirkulære som
nå forhåpentligvis
er distribuert
til
dere alle.
Styret ser det som sin primære oppgave å få aktivisert flest mulig av de
ansette. Vi ønsker å legge forholdene
slik til rette at det blir mulig å drive
den for for idrettslig
aktivitet
eller
avkopling som passer hver enkelt best.
Kontakt en av oss i styret eller eventuelt en av gruppeoppmennene
for å
få vite mer om hva vi sysler med.
Altså: Vel møtt til dyst i et hyggelig, inspirerende
og uformelt miljØ.

Vår oppgave må være å oppmunstre
og hjelpe flest mulig av etatens ansatte til regelmessig mosjon for å oppnå bedre fysisk kondisjon, og derved
økt velvære, innsats og arbeidskapasitet. Vi kan tilby følgende:
Mosjonstrening
på Ris skole.
I likhet med tidligere, disponerer vi
også i år gymnastikksalen
på Ris skole
hver tirsdag kl. 16.45-18.00 sammen
med Patentstyret.
Treningen ledes av
Nygård fra Patentstyret,
og er åpen
for både damer og herrer. Oppslutningen fra vår etat er sørgelig tynn,
bare 2-3 mann pr. kveld.
Vi er klar over at de fleste hadde
ønsket et tidspunkt for treningen nærmere kontortidens
slutt, men dette lar
seg dessverre
ikke gjøre i skolenes
gymnastikksaler.
For tiden er vi optimister, og håper på å få gjennomført
at det på den ledige plassen i fasekomp ensatortallen
på Smestad
blir
innredet et lokale for idrettslaget.
Vi
ville da bli istand til å gi etatens ansatte et virkelig tilbud om mosjon i
vintersesongen.
Inntil videre ønsker vi
mange flere vel møtt til trening på Ris.
Trim i fritidsrommet.
Vi vil minne de ansatte om den mulighet som finnes for trim i fritidsrammet som disponeres av idrettslaget. Det
finnes der forskjellig utstyr som ribbevegger, ergometersykkel,
romaskin,
manualer, medisinballer
etc. For tiden
disponerer
skyttergruppen
og bordtennisgruppen
rommet fem av ukens
kvelder. De som måtte være interessert i mer organisert trimmning i fritidsrommet
etter kontortid,
bes kontakte oppmannen,
som i så fall vil
søke å få frigitt rommet en kveld for
mosjonsgruppen.
Man kunne her tenke
seg et opplegg med lett løping/jogging
i Frognerparken,
etterfulgt
av trim i

Vi presenterer
årstidens aktuelle
gruppevirksornheter:
18
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SBP

HANDBALLGRTJPPEN
KRISTIAN LOUS, AJ

—

I innendørsserien
1971/72 er NVE
representert
med ett herrelag.
På grunn av glimrende innsats i forrige sesong, rykket vi opp en disisjon,
slik at vi nå spiller i 3. divisjon. Inneværende sesong startet imidlertid ikke
særlig godt (3 tap på rad), noe som
vi antok kom av at vi hadde problemed med å få samlet de beste spillerne. Senere har det gått bedre, og
vi står pr. 14 januar med 5 seiere og
4 tap. Dessuten har vi spilt en treningskamp som vi har vunnet.
Spillertilgangen
er for tiden stort sett
tilfredsstillende,
men på grunn av endel fravær ved tjenestereiser
osv, har
det vist seg vanskelig å skaffe fullt
lag til enhver tid. Derfor håper vi at
uoppdagede talenter vil gi lyd fra seg.
Ellers håper vi at det snart kan la
seg gjøre å få i stand et damelag.
Alle håndballinteresserte
damer oppfordres derfor til å ta kontakt med
håndballoppmannen
eller en annen innen styret i Bedriftsidrettslaget,
slik
at det eventuelt kan bli påmeldt et lag
til neste innendørssesong.

NYTT BLAD I NVE

HOVEDKONTORET

For kort tid sidan fortalde Fossekallen at Konsesjonsog tilsynsavdelinga hadde teke til å gje ut eit blad,
Paragrafen.
No er det kome eit blad til i Vassdragsvesenet,
det er personalavdelinga
som er utgjevar denne gongen. Bladet
skal kome når dei har noko serleg å
melde frå om. I mange verksemder
har dei slike blad, og det gode med
desse små blada er at dei er so einfelde at dei kan kome ut nokre få
timar etter at avdelinga har fått greie
på det dei vil melde frå om. Bladet
heiter Personalinformasjon.
SN
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SKYTTERGRUPPA
—
TOLLAK TØNNESEN, SBA

SKIGRUPPA
ODDMUND SOLHEIM,

Skyttergruppa,
som er en av de mest
aktive gruppene i idrettslaget,
har for
tiden ca. 30 skyttere som er mer eller
mindre aktive. Blant disse har vi også
tre kvinnelige
skyttere, og disse har
hevdet seg meget bra i lag- og individuelle konkurranser.
Vi deltar i divisjonsskytingen
med
to lag, ett i 1. divisjon og ett i 4. divisj on.
Hvis du er interressert
i å prøve deg
som miniatyrskytter,
kan vi tilby meget bra utstyr og gode treningsmuligheter i fritidsrommet
tirsdag, onsdag
og torsdag.

De tradisjonelle
og store begivenheter i skisesongen blir som før.
Vassdragsmonolitten
i Frognerparken, 8. februar.
NVE-rennet,
16. februar ved Sognsvann.
Dep-rennet,
24. februar fra VM-huset/Holmenkollbakken.
Forøvrig vil det bli arrangert
noen
treningseller mønstringsrenn,
«tatt
på sparket» ute i Frognerparken.
Vassdragsmonolitten
er avhengig av
snøforholdene
i parken, og vi håper at
dette retter seg slik at vi får avviklet
rennet og foretatt en liten styrkeprøve
før NVE-rennet den 16. februar.
NVE-rennet samler desverre ikke så
mange deltakere
som det burde. De
siste årene har deltakerantallet
ligget
på ca. 100, hvorav 2/3 er i «racerklassen». Dette rennet skal ikke være noen
«elitemønstring»
alene, derfor bør antallet turgåere mangdobles, slik at det
hele blir en massemønstring.
Er det noe galt med opplegget? Er
tilbudet til turgåerne
for dårlig eller
for lite variert?
Det er helt sikkert
langt flere her i huset som liker å gå
på ski enn de som deltar. Vi er åpne
for id&r som kan føre til at flere
kommer ut i marka i forbindelse med
NVE-rennet.

Velkommen.

BORDTENNISGRTJPPA
LARS FJØRTOFT, AAØ
Han Lars sier: Det viktigste i bordtennis, som i all annen bedriftsidrett,
er ikke å bli mester, men å bli kjent
med hverandre
og samtidig
ha det
moro.
I-Iver mandag etter arbeidstid
står
fritidsrommet
til disposisjon. Alle, både
nybegynnere
og øvede, som ønsker å
være med å spille «ping-pong» oppfordres herved til å møte opp. Det er
ikke nødvendig med noe spesielt treningsutstyr.
Racketer og baller ligger
fremlagt.
Vel møtt.

VF

I år som i fjor var juletrefestane
lagde til torsdag og fredag.
Frammøtet var omlag likt begge dagane, og
samanlagt var det omlag 300 born og
250 born på festane.
Den songgruppa
frå Eiker som var
der i fjor var der i år 6g. Det var
film, tryllekunstnar,
bollar og brus og
kringle og kaffi, og so var Gunders
der med program i år 6g. Nissane kom
med pakkar. Alt i alt fine festar, men
kanskje litt lite tid til å synge kring
treet.
SN

STUBBAR
Neill
Eg såg ein nydeleg stoffrest i butikken, og eg har rekna ut at om eg
kjøper den sparar me over sytti kroner!
Nei, Amanda, så mykje pengar
har me ikkje råd til å spare no rett
etter jul!

Eg vil sjå om eg kan verta noko
stort, sa punktumet.
Så blæs det seg
opp — og vart eit null.

Tøming
Rolf heldt på tøma søppelkassa, då
distriktslækjaren
kom framom.
Jasså, du driv og tømer søppelkassa, spurde doktoren.
Ja, og du driv og tømer sjukekassa, sa Rolf.

Nye namn.
Odmar kom bort i grannegarden
og
fortalde at mor hans hadde fått tvillingar.
Har du høyrt kva dei skal heita?
ville del vita.
Eg er ikkje sikker, men eg høyrde
far sa noko om himmel og hav.
FOSSEKALLEN
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NATURVERN
Hysterisk og usaklig direktør
korsfester,utarter og skriker høyt
Ordskiftet om naturv ern går vidare. Frå N. Borchgrevink
har Fossekallen fått tilsendt ei langt svar på eit stykke vi hadde i nr. 3-71.
Det var skreve av direktør Kåre Kristoffersen
i Betongmast
og stod
i avisa deira «Betavis».
Innlegget er langt og her er teke med berre det som gjeld kraftutbygging.

AV N. BORCHGREVINK,

i et virkelig
legg.

HØVIK

En artikkel
av direktør Kåre Kristoffersen er blitt sakset i «Fossekallen». Den er også blitt sakset i «Norsk
Natur», dog neppe på de samme premisser. For å sakses på disse premisser kreves det at et innlegg er meget
sterkt,
som Dagbladets Darwin P. Erlandsen ville ha uttrykt det. Direktør
Kristoffersens
innlegg
tilfredsstiller
disse krav. Her har vi utarte, usaklig,
skrike
høyt, to ganger korsfest
og hele
tre ganger hysteri. Det eneste som hindrer

at herr

Kristoffersen

rykker

opp

i mesterklassen
er at han har glemt
hets. Dette uttrykk hører absolutt med

ghanakod?
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godt

anti-naturverninn-

Naturvernet
motarbeider
ikke
nyanlegg av vannforsyningsanlegg,
men
vi ønsker interkommunalt
koordinerte
systemer. I Oslo-området
vil vi å ta
vann
fra Holsfj orden
istedenfor
i
Marka. Vannet er bedre der. Slik vil
det nå bli, men gange skjemmende
inngrep kunne ha vært spart hvis man
hadde gått inn for denne løsning tidligere.
Naturvernet
motarbeider
ikke
varmekraftverk
— tvert om. Men vi protesterer mot bruk av svovelrik olje.
Bl.

a.

på

grunn

skader
som sur
skog og materiell.

av

luft

de

Økonomiske

forårsaker

på

Torsdag 9. desember 1971 var det Ghana-kveld
i
kantina ved huslyden Dahl. Det var omlag same opplegget som då Vinjar fortalde frå Afganistan. Der var
utlagde ting frå Ghana, vi fekk sjå kart av landet,
dei viste ljosbilete og fortalde. Både Dahl sjØlv og
kona og borna var kledde i ghanesiske klede.
Det var ein interessant kveld, men so alt for få var
frammØtte.

Naturvernet
motarbeider
ikke rasjonell skogsdrift. Men vi ønsker at man
skjelner mellom begrensede arealer av
friluftsskog og den alt overvelende del
av skogen forøvrig. Dessuten setter vi
fra økologisk synsvinkel et spørsmålstegn ved kjemiske midler, og vi deler
skogforskernes
bekymring
for at jorden berøves sine næringsemner
i form
av bark og strø.
Det er er derimot riktig at naturvernet ikke ønsker flere kraftslukende
aluminiumsverk
med et minimalt antall ansatte pr. maksimalt
investert
million, og basert på kraft til under
markedspris.
Arbeidsplassene
skal her
koste 15 ganger så meget som gjennomsnittlig
ellers. Også på industrihold har det vært uttalt at denne virksomhet nå bør ha sett sitt endepunkt,
så vi er i godt selskap. Isteden ønsker
vi intelligensindustri,
som ikke forurenser, som ikke krever store fjellvidder som grunnlag for sin virksomhet, og som høver for vårt velutviklede utdannelsesystem.
Pussig nok nevner ikke her Kristoffersen
vannkraftverk
i sin liste
over
protestobjekter.
Disse
kunne
gjerne ha vært med. Men også her er
det slik at naturvernet
ikke motarbeider vannkraftutbygging,
men utbygging av vannkraft uten en samlet plan,
hvor alle sider av saken blir vurdert,
og hvor det blir foretatt en avveining
på grunnlag av motstridende
interesser, slik Vassdragsloven
krever. Dette
har det ikke vært meget av hittil. Gabrielsenkomiten
avga sin innstilling i
1963, og har ennå ikke resultert i noe
konkret. Og når vi nå omsider har fått
en slik avveining i Sperstadrapporten,
blir den gjort til et bilag til kraftutbyggingsplanen
— istedenfor omvendt.
Partsinnlegg
foran totalvurdering!
Herr Kristoffersen
hevder at elektrisitetsproduksjonen
må økes med 8 prosent pr. år for å dekke det stigende
behov. Forveksler De ikke her ønsker
og behov? Er ethvert ønske et behov
eller gjelder dette bare materielle ønsker som kraft og bilisme? Hvorfor
ikke innrømme at også naturvern
og
frilutsliv
har sine raskt økende ønsker og behov? Det er ingen grense
for hvor meget kraft vi kan bruke i
Norge hvis vi bare vil, men en annen
sak er om vi bør. Det er — for å
bruke herr Kristoffersens
uttrykk —
ufattelig
at folk — «som sannsynligvis
for øvrig har sin dømmekraft
i behold» — til de grader kan akseptere
prognokratiet
uten
et øyeblikk
å
stanse opp ved motforestillingene.
Herr Kristoffersen
tror at «hysterikerne» har skremt myndigheter
som
vet bedre. Ikke så verst gjort av en liten promille! Men er ikke dette å undervurdere
disse herrer en smule? Er
det ikke heller så at de ser hvilken
vei vinden blåser i hele verden?
«Norsk Natur» har — sikkert ikke
uten en viss malise — montert omtalte
artikkel mellom en tale av finansminister Christensen
og en artikkel av
professor Myrvoll — uten kommentar.
Konfrontasjonen
er til å bli klok av.
Måtte herr Kristoffersen
også bli det.
Leserne vil antakelig finne at min
overskrift
er usaklig. Det er da også
hensikten.
Og la oss derfor bli enige
om heretter
å avholde oss fra slike
uttrykk, og diskutere hva saken gjelder!

NY FAGSJEF
I SALGSAVDELINGA

Frå 1. januar 1972 heiter fagsjefen i denne avdelinga Karl Nilsen. Ditlef Smith har hatt permisjon eit år, men har no slutta her
i NVE og vert vel då verandre i
den stillingen har har som samkøyringssjef.
Han som har hatt
stillingen
dette
året,
Robert
Strømme, har og fått annan stilling og slutta i vesenet.
Den nye fagsjefen
er «askerbøring», han bur altso i Asker, på
Hvalstad der han har eige hus.
«Kva slag arbeid hadde du hatt
før du kom til NVE Nilsen?» «Jeg
hadde da vært ansatt i Samkjøringen for østlandet
i 20 år. Der
hadde mitt arbeidsområde
nettopp
vert samarbeide med staten så da
jeg begynte i NVE var det et kjent
felt jeg kom til.»
«Kor lenge er det sidan du tok
til i Statskraftverka?»
«Jeg har nå
vært der i 9 år og heile tida i
Salgsavdelinga,
så det er ikke noe
nytt jeg plutselig kommer bort i.»
«Har du serlege planar for arbeidet framover?»
«Nei noe spesielt store forandringer
og nye
planar kan jeg ikke si jeg har.
Begge mine to forgjengere
Smith
og Strømme var svært dyktige og
framsynte og det blir å bygge videre på det grunnlaget de har lagt.
Det er ikke lett å overta etter to
så dyktige forgjengere,
men jeg
trøster meg her til at den stab av
gode medarbeidere
som mine forgjengere har hatt også blir her
fortsatt.
I avdelingen
er et godt
miljø og vi har et interessant
arbeid så jeg tror det skal gå å dra
lasset videre i tida som kommer.»
«Har du noko serlege interesser
utanom arbeidet då?» «Ei tid var
jeg aktiv idrettsmann
senere var
jeg mye med både i nasjonal og
internasjonal
idrettsadministra-

sjon. Noe av det jeg setter mest
pris på er skogsturer
og så snart
det er mulig å slippe drar jeg til
skogs. Jeg har også hatt stor interesse for lokalhistorie
og kulturhistorie
og skrevet mange artikler om slike emner i aviser og
tidsskrifter.»
«Ja, det veit eg du
fortalde meg noke fra Nordfjord
ein gong som eg mest ikkje ville
tru var sant, men du hadde rett.

Kjem du til å få tid til slikt no
då?» «Nei, det har blitt lite tid til
slikt i det siste og enda mindre vil
det vel bli selv om mennesket
ikke lever av kWh alene, vi får
SN
se.»

\
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Tilsencit fra Tokke.
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Greve takka for gode ord og fortalde litt om kva han såg som viktig
å ta omsyn til for ein som skal ha
med so mykje folk å gjere.
Singsaas bar fram blomar frå Hovudstyret og generaldirektøren.
Mæhlum
sa nokre hyllingsord
til
Bygningssj efen.
Nesdal takka for at•Greve
alltid
hadde vist velvilje når det galdt å få
stoff til Fossekallen. Antan han skreiv
sjølv eller fekk andre til å gjere det.
ter

Greve
han

rådde
gjorde

til at dei

som

kom

et-

det same, alle ville ha
av at Fossekallen vart flittigt

utbytte
brukt.
Som gåve fekk Greve ein fin suppeterrin av tinn som han takka for.
SN.

DITLEFSMITH
SLIK KAN DET GJØRES:
Vi fant denne hytta ved Tokke-verkenes
elveinntak
på Leirli ved
Amot. Graset vokste frodig på taket, eg det var bare geita som manglet.
Hytta lå fint til ved en campin2olass,
falt pent inn i terrenget
og
var nymalt og velholdt. Kunne ikke gjettet at dette var lukehus.
Et
gcdt eksempel til e',,terfølgelse andre steder.
Foto:

WILLIAM GREVE
Bygningssjef
William
Greve
fylte 70 år 5. desember 1971 og er
nå pensj onist. Greve ble bygningsingeniør
ved NTH i 1924,
en tid da svært mange måtte dra
utenlands
for å få brukbar jobb.
I årene 1925-31
var han i Chile
og Bolivia. Han var så ved Norsk
Betongveikontor
og Mesna Kraf tselskap før han i 1934 kom til
Rødsand Gruber.
Da NVE startet opp sine store
anlegg etter krigen, var Greve en
av de første som meldte seg til
tjeneste. Han begynte ved Aura i
1946, Røssåga i 1951 og som anleggsleder
ved Innset i 1955 før
han 1. januar 1961 overtok som
sjef for Bygningsavdelingen
ved
det nyopprettede
Direktoratet
for
Statskraftverkene.
Greve hadde sin store styrke
først og fremst som anleggsmann.
Dertil hadde han evnen til å delegere, han lot medarbeiderne
slippe
til og få ansvar. Han var lojal og
usedvanlig hyggelig, lun, avbalansert og menneskelig.
Hans gode
hjerte gjorde det ekstra tungt for
ham når han måtte være hard og
bestemt, og når han var det, var
det på en fin måte.
Greve ble respektert
og meget
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H. Ødegaard.

godt
likt
av anleggsarbeidere,
medarbeidere og foresatte. Han ble
en god venn for mange. Han har
opplevd en masse, bl. a. i SydAmerika, han har fortellerevne
og
ct herlig humør. Den som har
opplevd ham i godt lag, glemmer
det ikke.
Når han nå sammen med sin
kone har slått seg ned i eget hus i
Eidsvåg, hvor han er fra, ønsker
vi at de må trives, at de får mange
gode år og at de vil holde kontakten med «vesenet».
Vi takker
Greve for hans gode og store innsats i og for etaten.
Sig.

Aalefjær.

GREVESLUTTAR
Den
fagsjefen
i Vassdragsvesenet
som har flest folk under
seg er utan
tvil han som er sjef for Bygningsavdelinga
i Statskraftverka.
Utanom
dei
på kontora
her i huset står og anlegga
under han, og det er mange.
Fredag
3. desember
hadde
personalet hans i Middelthunsgt.
laga i stand
ei tilstelling
for han i kantina.
P. T.
Smith heldt tale for Greve og fortalde
om dei ymse stader
han arbeidde
før
han kom til NVE. Greve var som ung
ingeniør
i Sør-Amerika
og når eg er
som godt kjent i Chile og Bolivia so er
det fordi
Greve
ofte har fortalt
frå
tida si der. Då han kom til Vassdragsvesenet
var
det
ein velrøynd
byg-

ningsingeniør som vart til stor hjelp
alle oss grønnskollingar
skal ha takk for den hjelpa,

for

og han
sa Smith.

Ditlef Smith, en av veteranene
i NVE, har forlatt oss etter å ha
vært her siden 1934. Han ble samkjøringsdirektør
i det nye landsomfattende
«Samkjøringen
av
kraftverkene
i Norge» 1. januar
1971. Han fikk ett års permisjon i
NVE og sa opp pr. 31. desember
1971.
Smith
er elektroingeniør
fra
NTH 1931. Han var innom læreryrket og Oslo Lysverker
før han
kom til Kraftverksavdelingen
i
NVE. 1. januar 1961 ble han sjef
for vår Salgsavdeling.
Smith har alltid vært en ivrig
talsmann for samarbeide og samkjøringstanken.
Han hadde ikke
alltid en lett oppgave mens han i
mange år representerte
staten i
Samkjøringens
styre. Han har alltid gått fullt inn for sin arbeidsgivers interesser,
samtidig
som
han er en kraftig og markert personlighet, og han ble nok tildels
misforstått
av enkelte. Når han
ble valgt til sjef for det nye selskap, gledet det oss stort. Det
viste at han var høyt respektert
blandt elverksfolk.
Siden Ditlef Smith fortsatt er i
aktiv tjeneste, og jeg vet han ikke
ønsker blest om seg selv, vil jeg
avstå fra de store ord. Jeg vil ganske enkelt takke ham for hans
store innsats i NVEs tjeneste. Det
er en glede å ha medarbeidere
som i den grad ofrer seg for sitt
arbeide. Det jeg beundrer mest, er
at han orket den kolossale møtevirksomheten
han ble innviklet i.
Det sies at han gjerne tilbrakte
fire netter på tog etter hverandre
for å nå alle møtene.
Vi ønsker ham lykke til i hans
nye stilling der vi fortsatt får intim kontakt med hem. Vi håper på
godt samarbeide.
Sig. Aalefjcer.

Smånytt

IN MEMORIAM
OPPSYNSMANN
MARTINKLEVEN
Tidligere oppsynsmann
ved Osa kraftanlegg,
Martin Kleven, døde 3. november 1971.
Han var født i Krødsherad
5. februar 1887,
og ble således nær 85 år gammeI.
Martin KIeven begynte i ung alder som visergutt ved NSBs anlegg på Bergensbanen,
hvor
han avanserte til stikningsformann,
banevokter
og togekspeditør.
Etter noen år som oppsynsmann ved kraftutbygging i Kinsarvik, ble han i 1918 tilsatt som
oppsynsmann ved Osa Fossekompani — nå Osa
kraftanlegg,
Osa i Hardanger.
Osa Fossekompani
måtte avslutte sin planlagte kraftutbygging
i 1925, men Martin Kleven
fortsatte
som oppsynsog vedlikeholdsmann
for eiendommer,
bygninger og materiell i Osa.
Da Osa Fossekompani
ble oppløst i 1953 og
overførte alle sine eiendommer i Osa til Staten
ved NVE, fortsatte Kleven i sin tidligere stilling, og ble således direkte knyttet til NVE.
Han ble avløst fra sin stilling ved utgangen av 1960, vel 73 gammel.
Martin Kleven var i sin tid medlem av Ulvik kommunestyre
og formannskap,
samt en rekke kommunale
nemnder.
For Osa Fossekompani
så vel som for NVE var Martin Kleven en
verdifull mann. Alle som hadde med ham å gjøre kjenner ham som
en klok mann som brukte sine rike evner til å løse de oppgaver han
ble stilt overfor, så godt som på noen måte mulig. Mange vil huske
ham for hans påpasselighet
og nøyaktighet.
I forhold til de fleste
andre ansatte i NVE hadde han liten hjelp og støtte fra andre tjenestemenn, noe som gjorde at nettopp disse egenskapene
var særlig verdifulle.
Vi vil minnes Martin Kleven som en mann som gjorde rett for seg
i livet
og vel så det.
A.

Linjeformann
Gunnar
Myrland

Overingeniør
HansSørby

Linjeformann
Gunnar Myrland
døde 20. desember
1971 ved en
tragisk
trafikkulykke.
Han ble
bare 37 år.
Det hele står så fullstendig uforståelig for oss arbeidskamerater
av Myrland som kjente han slik
han var. En sterk og sunn mann,
dyktig i sitt fagområde, med lang
erfaring fra tjeneste ved både anlegg og drift. Han var alltid den
dristige og uredde, som i vanskelige situasjoner
selv tok de hardeste takene.
Vi kjenner
han som en god
mann og far i sin famiIie.
Vi vil takke han for innsatsen
ved Vestlands-verkene
og lyse
fred over hans minne.
Sauda, 30. desember 1971.
V. Bern.

Overingeniør
Hans Sørbye døde
11. januar i år, 93 år gammel.
Sørbye var maskiningeniør
frå
Kristiania
Tekniske skole i 1900,
seinare spesialiserte
han seg på
vasskraftutbygging
ved høgskuleane i Aachen og Ziirich.
Han vart tilsett i NVE på maskinkontoret
i 1920 og var det til
1949.Kraftverksjef
Hjort som arbeidde saman med han heile tida
hans i etaten har fortalt at alle
maskinleverandørar
rundt i Europa hadde ei veldig respekt for
Sørbye.
Grevferda var i Haslum krematorium 17. januar. Det var møtt
fram representantar
frå NVE og
det var sendt sløyfekrans til båra.
SN

FRA ELEKTRISITETSDIREKTORATET
Kurs og møter.
På NIF-kurs nr. 7800 ved NTH om
«Gassisolerte,
kapslede høyspenningsanlegg», i tiden 4.-6. januar 1972, deltok følgende fra Elektrisitetsdirektoratet og Elektrisitetstilsynet:
Overing. Egil Røed, EKT.
Overing. Arne Henriksen, ET 6.
Overing. Terje Michaelsen, ET 6.
Avd.ing. Knut StØrkersen, ET 5.
Avd.ing. Bjørn K. Hansen, ET 3.
Konsulent
Tore Gulbrandsen,
ESF,
har deltatt på Norske Socialøkonomers
Forenings
kurs i investeringsanalyse
29.-30.november
1971 i Oslo.
Konsesjons- og tilsynsavdelingen
har
satt i gang tekniske informasjonsmøter
for Elektrisitetstilsynets
saksbehandlere. Første møte ble holdt 8.-10. november 1971 på Klækken Turisthotell,
Hønefoss, for tilsynsmennenes
stedfortredere.
Tilsvarende
møter for ETs Øvrige
saksbehandlere
vil bli holdt 16.-18.
februar 1972 og 12.-14. april s. å.
Oppnevninger.
NEMKO. Som NVE's representanter
i NEMKOs prøvenemnd
er oppnevnt:
Medlem: Fagsjef Alf Johansen, EK.
Varam.: Overing. Ingvar Steine, EK.
Oppnevningen
gjelder for fireårsperioden fram til 31. desember 1975.
i
NORDEL.
Som nytt
medlem
NORDELs planleggingskomit
istedenfor fagsjef Robert Strømme, er oppnevnt overingeniør
Kjell Amundsen,
EE, med virkning fra 1. januar 1972.

Smånytt
FRA VASSDRAGSDIREKTORATET
FORELESNINGER

I HYDROLOGI

Professor Erik Erikson fra Uppsala
Universitet holdt tirsdag 11. og onsdag
12. januar forelesninger
i hydrologi for
personalet ved Hydrologisk avdeling.
Hans
nene:

foreIesninger

Planlegging
nedbørfelt.
Representativet
sj onsnett.
Forelesningene
undervisningsrom

behandlet

em-

av stasjonsnett

i ned-

og sanering

av sta-

ble

holdt

i

NVEs

og var godt besøkt.
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SMÅSTUBBAR

NVE's PERSONALE
Endringeri novemberog desember
1971
Nyansatte:
Brandsdal, Tor 0.
Bothner, Gerd H.
Gjerde, Jacob
Glende, Ivar
Grip, Harald
Gurandsrud, Alf
Hjelseng, Margit
Kruge, Harald
Kaarstad, Ola
Larsen, Odd J.
Opsetmoen, Anton
Ruud, Leiv Gunnar
Skudal, Kåre
Strand, Gullik Helge
Ueland, Torgny
Wathne, Elisabeth
Wold, Knut

Avansement

SBF
SDT
VF
EEP
VH
VHB
SKB
VHI
VVV
VVT
SDR
VH
VVV
SBP
VVV
VH
VH

Mystisk.
Ein kar som var kjend for å prata folk i svime kom til doktoren avdi han hadde vondt i
halsen.
Lækjaren kikka han ned i gapet, rista tenksam på hovudet og sa: — Dette var ille. Det er
nok hermoroidar, dette!
Ein kan då ikkje få hemoroidar i halsen,
meinte hin.
A, du har vel prata for mykje skit, sa
doktoren.

og opprykk:

Andreassen, Arne
Braathen, Jan
Darre-Nilsen, N.
Fismen, Svein A.
Fjeldstad, Willy
Fredriksen, Otto
Grandr& Knut
Gravvold, Jarle
Gussiås, Edvin
Jerndahl, Vivi
Nilsen, Ludolv
Nilsen, Arne
Riise, Geir
Solskinnsbakk, Tor
Sundal, Torunn
Werness, Gudrun
Wold, Einar Hansen

Fratredelse

Konstruktør III
Tegner I
Konstruktør III
Overing. II
Statshydrolog II
Konstruktør
Sekretær I
Konstruktør III
Avd.ingeniør I
Avd.ingeniør II
Avd.ingeniør I
Konstruktør III
Avd.ingeniør I
Konstruktør III
Avd.ingeniør I
Fullmektig II
Statshydrolog I

Sekretær I
Sekretær II
Overingeniør II
Overingeniør II
Maskinmesterass.
Avd.ingeniør II
Fullmektig I
Maskinmesterass.
Elanaskinist
Fullmektig II
Maskinmesterass.
Avd.ingenlør II
Konstruktør II
Avd.ingeniør I
Assistent I
Fullm. i særkl.
Konsulent II

AA
AE
Folgefonn-anl.
SDR
Svorka kr.v.
Rana-anl.
AA
Svorka kr.v.
Aura-verkene
AE
Røykås trafo
SR-Skjomen
SBP
ET 6
Folgefonn-anl.
AAØ
SBA

med pensjon:

Bævre, Jan 0.
Eriksen, Thor J.
Greve, William
Gulbrandsen, Kr. E.
Rødal, Karl
Thorrud Simon

Oppsynsmann I
Konstruktør I
Fagsjef
Maskinmesterass.
Oppsynsm. I
Ledn.montør

Aura-anl.
ES
SB
Hamang trafo
VF
Område 2

Fullmektig II
Avd.ingeniør II
Fullmektig II
Maskinbokholder
Maskinbokholder
Assistent I
Tegner I
Assistent I
Fullmektig II

SBF - Nygård
SBF
SK
AAØ
Folgefonn-anl.
AE
SBM
AA
AAØ

Diakon
Ledningsformann

Folgefonn-anl.
Vestlands-verk.

Annen:
Furuseth, Inger
Hermansen, Rune
Kilen, Magnhild
Kolsrud, Tormod
Larssen, Asgerd
Lilleberg, Grethe
Poulsen, Rolf
Svensrud,Anne Marie
Tengelsen, Elfrid

Dødsfall:
Krogsrud, Arne
Myrland, Gunnar

Svar ttil pass.
Ho Astrid hadde kvinnemøte heime hjå seg,
og han Bernt sat i omnskroken for å høya på.
Det varde ikkje lenger før den tok til å prata
om folk som ikkje var til stades, serleg vart det
snakka mykje om ei ungjente som hadde hatt
bryllaup og barsel same dagen.
Fælt slik ungdomen driv på no for tida!
mente Astrid.
Då rusla Bernt ut, men sundde seg i døra og
sa: Ja, det er fæle tider. Du gjekk då heile
fjorten dagar etter bryllaupet du før han Johan
kom!

Og takk for det!
Kva var det du snakka så lenge med han
Torstein om?
A, me snakka om kjerringane våre. Han
Torstein meinte at maken til deg Sofie finst
ikkje på jorda.
He, he, sa han det?
Ja, og så la han til: Og takk og pris for det!
Skrøneri.
Kva er det de driv med då gutar? spurde
presten som kom forbi ein del ungdomar.
Me har ei skrønetevling. Den som lyg best
om jenter han har vore i lag med får ei krone.
Fy, sa presten, då eg var på dykkar alder
tenkte eg aldri slikt om jenter.
La presten få krona! sa ein i gjengen.
Folosofti.
Det er dei små ting som tyder noko her
verda.
Kva meiner du med det? Forklar deg!
Eg meiner t. d. at du kan trampa på eit
fjell, men ikkje på en teiknestift. I alle høve
ikkje berrføtt.
Den kona!
Sverre var ikkje nett nokon drivande bonde.
Kjerringa hans laut ordna opp med det meste
heime på garden og med han Sverre. Ein dag
fann Sverre på han ville dra på fisketur og la i
veg. Då han hadde gått ein halvtime skulle han
smetta tommelfingrane inn under ryggsekkreimane, og då stakk bråsinnet han:
Nei, no har den forbaska kjerringa gløymt
å ha på meg ryggsekken!
Om kjønn.
Gutane i klassen heldt på å plaga jentene då
lærarinna kom over dei:
Fy, de burde skjemmast! De veit då at
jenter ikkje er så sterke som gutar! skjende ho.
Eg veit om ein annan skilnad og eg, flirde
Pål.
Frøken såg forarga på han og raudna.
Dei har ikkje like syklar, sa Pål.

Aktietrykkoriot - Oslo, 1972

