


NVEs
omanisasjon
Fredag den 22. mars la Regjeringen frem stortingsproposisjonen om endringer i NVE's
organisasjon. Dermed nærmer vi oss slutten på en prosess som har gått over mange år.

Det har med mellomrom vært uro omkring NVE's organisasjon helt siden dagens
mønster ble fastlagt i 1960. Regjeringen gikk dengang inn for å beholde NVE samlet fordi
den mente at dette hadde store og åpenbare fordeler.

I oktober 1975 ga hovedstyret en uttalelse der det gikk inn for at NVE's arbeidsoppgaver
fortsatt burde holdes samlet, men at det ble foretatt en intern omorganisering, med blant
annet styrking av Statskraftverkene og en omlegging av hovedstyrets virksomhet.

I den energimelding som ble fremlagt i februar 1980 gir daværende regjering en
fremstilling av NVE's organisasjon, og konkluderer med at fordelene for staten ved å
beholde NVE samlet er vesentlig større enn ved å skille ut Statskraftverkene. På bakgrunn
av meldingens behandling i stortinget satte Regjeringen ned et utvalg for å gjennomgå
NVE's organisasjon. Det er den utredning dette utvalg la frem, og etterfølgende
høringsuttalelser, som er grunnlaget for den stortingsproposisjonen som Regjeringen nå
legger frem.

Det er mange som vil spørre hvorfor en skal dele en etat som i 65 år har arbeidet effektivt
og har bygget opp et differensiert fagmiljø med høy kompetanse.

Det opprinnelige motivet var å skille bukken fra havresekken. Å skille den del av vår
virksomhet som har med kraftutbygging å gjøre fra den del som står for
konsesjonsbehandling og tilsyn. Men det motivet er blitt borte underveis; staten har ikke
flere nye vannkraftprosjekter igjen som skal konsesjonsbehandles av NVE. Det
Regjeringen har valgt å legge hovedvekten på som begrunnelse for deling, er at en ved
utskillelse av Statskraftverkene som selvstendig forvaltningsbedrift med eget styre vil
kunne få en mer rasjonell og effektiv bedrift.

Sett isolert fra Statskraftverkene kan dette være riktig, men vil gevinsten bli positiv for
hele NVE's virksomhet? NVE's styrke har nettopp vært det brede faglige miljø som er
bygget opp gjennom flere tiår og som er tilpasset arbeidsoppgavene innen landets
energiforsyning. Det kan være spørsmål om det vil taper ved en oppdeling er mer enn det vi
vinner.

Bemanningsmessig går vi imidlertid noe styrket ut av oppdelingen ved at de to nye etater
får tilført tilsammen 30 nye stillinger og får styrket toppsjiktet. Statens samlede økte årlige
utgifter som følge av omorganiseringen er av departementet regnet til 7,8 millioner kroner.

Når Statskraftverkene skal skilles ut, er den løsning som er valgt for det øvrige NVE etter
min mening den beste som da er mulig. Vi vil i fremtiden få to meget sentrale etater:
Statskraftverkene og Norges vassdrags- og energiverk. Oppgaven blir nå å bygge opp
begge til rasjonelle enheter med et godt indre miljø.

En omorganisering fører alltid med seg omstillinger, som kan være vanskelige både for
organisasjonen og for den enkelte. Vi får gjøre vårt beste —hver på vår plass — for at det
hele kan gå mest mulig smertefritt, og lojalt gjennomføre de tiltak som denne politiske
prosess til slutt legger opp til. Utad er det få som vil merke noen forandring. De to nye etater
skal som hittil sitte sammen i NVE's hovedkontor, og vil nok derfor i lang tid av de fleste bli
sett på som den samme enheten som før.
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Hvem visste dengang hvilke enorme krefter vannet skjuler?

Histod(
Helt siden man for første gang
begynte å temme de veldige
vasskreftene her i landet, har
det vært strid om hvordan «det
hvite kuld» skal administreres.
Den gang Canaldirektøren
reiste seg mot ødeleggelse av
vassdragene på vegne av
tømmerfløtingsinteressene,
anta han lite om hvilke
rikdommer som fløt i de
vannrike elvene. Men dette
gjalt mange andre også, selv en
mannsalder senere . . .

Av Morten Golimo

En gang i 1877 ble Lisleby Brug utenfor

Fredrikstad opplyst av 23 buelamper. De

fikk strøm fra en liten dynamo, og

markerte den spede begynnelse til

vannkraftutbyggingen i Norge.

Den gang sto det ingen stor

organisasjon bak, men Canaldirektionen

av 1804 så sin oppgave i å styre

utviklingen. Canaldirektøren var nemlig

redd for at elektrisitetsutbyggingen skulle

gå ut over tømmerfløternes kår, idet

sterke krefter jobbet iherdig for å få

fortgang i utbyggingen.

Det vil si; først måtte man overbevise

regjering og Storting om at det lå

verdifulle ressurser gjemt i de mektige

vannfallene. En av de ivrigste

forkjemperne for utvinning av vannkraft,

ja kanskje den ivrigste, var Gunnar

Knutsen. Han var den som gikk hardest ut

mot Canalvæsenet, og Canaldirektøren i

særdeleshet. «Hvad jeg her har udtalt, vil

kunde opfattes som og er også et angrep

på Canaldirektøren», buldret han mot den

arme direktør i en stortingsdebatt 10.

desember år 1900, og anklaget ham for

ikke å være i besittelse av tilstrekkelig

administrativ evne. Canalvæsenet, mente

Knutsen, var den største hindring for

utbygging av vannkraft.

I den samme debatten sa Knutsen: «Man

må huske paa, at dette, reguleringen af

vore vasdrag, er en sag af den aller største

betydning. Man har kaldt vore vasdrag

«det hvide kuld», og det er sandelig ikke

uden grund.» Dette skulle bli en av hans

merkesaker både som stortingsmann og

som statsminister.

I 1892 fremla Gunnar Knutsen sitt første

forslag til statlig oppkjøp av vannfall.
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elektriske installasjoner og

kraftoverføringsanlegg, samt ha tilsyn

med disse.

Selvfølgelig var det ikke enighet om

denne forandringen. Igjen var det
fløtningsinteressene og

energiutbyggingsinteressene som sto mot

hverandre. Men også frykt for

sendrektighet i behandlingen av søknader

om utbygging, og «bukken og

havresekken»-problematikken ble kastet

fram i debatten. «Hvad det almindelige

tilsyn med vassdrag og vassdragsanlæg

angaar, er jo dette en kontrolerende

virksomhet som rammer alle anlæg i

vasdragene, uanset enten det utføres av

staten eller av andre. Det er saa at si en

politimyndighet som minoriteten mener

ikke bør ligge i vandkraftstyrets haand»,

ytret fløtningsdirektøren. Han var redd for

at staten skulle gi og ta med samme hånd.

Det var nettopp sendrektigheten

flertallet mente man ville komme til livs

med den nye organisasjonsformen.

Komiteens formann sa blant annet på

vegne av flertallet at fordelen med den nye

administrasjonsordningen ville bli at

drøftinger mellom de ulike avdelinger

kunne foregå muntlig: «Me tek til aa

sleppa ei heil mengd av denne ævelege

papirmylna. Denne tiggargongi fraa den

eine avdeildi av departementet til den

andre avdeildi att og fram — det kan taka

aarevis fyrr eit fylkeskontor t.d. kann faa

greide paa um det kann faa brigda

litegrand paa ei elektrisk leidning eller det

kann vera andre ting —denne tiggargongi

maa ein koma burt ifraa». Resultatet av

debatten ble at 77 stortingsmenn stemte

for og 32 imot forslaget som førte til NVEs

fødsel den 19. mars 1920. På denne tiden

var bare et par «Iilleputt»-kraftstasjoner i

drift. Noen større stasjoner ble riktignok 


satt i drift i løpet av de nærmeste årene,

men ingen kunne dengang forutse at det i

de 20 følgende årene ville bl i lagt en »død

hånd» på alle videre utbyggingsplaner.

Først to år etter andre verdenskrig kom

man skikkelig i gang igjen.

I begynnelsen av 1930-årene trodde

man at det var bygget ut nok vannkraft for

uoverskuelig fremtid. Det ble opprettet en

sparekomit, den såkalte

«øksekomite'en», som fikk til oppgave å

snauhugge NVE. Ingen ble oppsagt,

nedskjæringene foregikk ved naturlig

avgang. En stortingsdebatt i 1933

avdekket et syn som kanskje kan

karakteriseres som en imponerende

feilvurdering, eller i beste fall en

fundamental feilprognose: »De erfaringer

som er høstet siden hovedstyret ble

opprettet, beviser med all tydelighet at

utviklingen går i retning av at staten neppe

kommer til å utbygge flere vannfall her i

landet». Den alminnelige oppfatning var at

fylkene og kommunene ville forestå de

nødvendige utbygginger.

Etter krigen i 1945 fremsto NVE som en

ynkelig liten rothogd organisasjon. Fra da

av ble utviklingen imidlertid

eksplosjonsartet. Store kraftutbygginger

på rekke og rad ble startet; Glomfjord,

Aura, Rana, Innset og Tokke. De politiske

partiers fellesprogram var klart:

Vannkraften skulle bidra til å gjenreise

Norge. Den skulle være basis for Norges

velstandsutvikling. Samholdets tid bar

frukter.

Det ble ansatt en rekke nye, unge

ingeniører som skulle bygge landet.

Staten så det nå som sin plikt og sitt ansvar

å sørge for at vannressursene ble utnyttet

til beste for nasjonen og NVEs folk var

nærmest som folkehelter å regne. Det

fantes ikke motstand mot utbyggingene.

Numedalslågen ved Rødberg i 1920. Tomten
for Nore kraftverk og rørgaten er ryddet.

Den tok til først i 1965.

NVE vokste raskt, men ikke effektivt.

Organisasjonen ble stadig lappet på etter

behov, og den begynte etter hvert å bli

temmelig uoversiktelig. På ny ble det

behov for å endre organisasjonsmodellen.

I 1956 ble det nedsatt en komite" som

skulle behandle Vassdragsvesenets

fremtidige oppbygging. Og nå gikk det

unna. Komiten la fram sin innstilling i

1958, departementets proposisjon om

nyordningen ble lagt fram i mars 1960 og

stortingsbehandlingen fant sted 30. mai

samme år. Her var det ikke mye snakk om

høringer og uttalelser. Den nye
organisasjonsmodellen ble tredd nedover

det gamle NVE som et telt.

Man var nødt til å se i øynene at

oppgavene hadde sprengt grensene for

hva den gamle organisasjon tålte . Noe

måtte gjøres og det raskt.

Kanskje for raskt, vil noen påstå, for det

har hersket uenighet om den oppbygging

NVE har i dag helt siden den ble innført i

1960.

Stridens eple er og har vært hvorvidt

Statskraftverkene burde skilles ut som

egen virksomhet eller ikke. En slik

utskillelse ble foreslått allerede i 1958-

1959, og den er fremdeles gjenstand for

diskusjon.
Mange vil også hevde, de fleste kanskje

innen Statskraftverkene, at opprettelsen

av et eget administrasjonsdirektorat var

uheldig. I konkurransen med de private

selskaper mente mange i

Statskraftverkene at man ville tape

terreng dersom man ikke hadde styring

over egen lønns- og personalpolitikk.

Igjen kom «bukken og havresekken»-

problematikken i fokus. Man hadde håpet

at nyorganiseringen skulle føre til at

konsesjonsbehandling og

utbyggingsinteressene ble skilt.Fra en befaring ved Mørkfossen nedenfor Øyeren 29. mai 1910.
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St. prp. nr. 57 (1984-85)

Om endringer i Norges vassdrags- og elektrisitetsvesens organi

Den nye kursen er st
Av Aksel N. Tonjer
Endelig, fredag 22. mars i
ble den etterlengtede
stortingsproposisjonen om
NVEs organisasjon godkjent 1
Statsråd. En omfattende
proposisjon på over 140 sider
inkludert alle vedlegg.
Her er et sammendrag av
hovedpunktene i
proposisjonen.

«Hovedmønsteret for NVEs organisasjon
og ledelse vil etter dette forslag bli:

Statskraftverkene skilles ut som fritt-
stående forvaltningsbedrift med eget
styre og underlagt Olje- og energide-
partementet.

Statskraftverkene ledes av en adminis-
trerende direktør og organiseres med
en personal-og administrasjonsstab,
en økonomistab og tre tekniske divi-
sjoner: Driftsdivisjon, Plandivisjon og
Anleggsdivisjon. De fem staber/
divisjoner ledes av direktører som or-
ganisasjonsmessig er likestilt.

Energidirektoratet og Vassdragsdi-
rektoratet fortsetter som egne direkto-
rater innenfor fellesetaten Norges
vassdrags- og energiverk, NVE. NVE
ledes av en generaldirektør med et råd
underlagt Olje-og energidepartemen-
tet. De to direktorater vil i hovedsak
beholde sitt nåværende organisa-
sjonsmønster, men Kraftforsyningens
Sivilforsvar som i dag er en uavhengig
organisasjon, foreslås innpasset i
Energidirektoratet som Avdeling for
energibedredskap.

Administrasjonsdirektoratet er
foreslått nedlagt.

Kraftforsyningens Sivilforsvarsnemnd
foreslås erstattet av et rådgivende or-
gan med særlige rettigheter.
Administrasjonsdirektoratet foreslås
avviklet.

Departementet har ikke funnet å kunne gå
inn for at Statskraftverkene frigjøres fra
Statens lønnsregulativ. Det foreslås
opprettet 20 nye stillinger i
Statskraftverkene og 10 i Norges
vassdrags- og energiverk.

Arbeidet mer omfattende
Under departementets arbeid med
proposisjonen ble det besluttet at man
skulle gå mer detaljert til verks når det
gjaldt organisasjons-og stillingsplan enn
opprinnelig tenkt.

Dette har medført at arbeidet er blitt
mer omfattende og har tatt lengre tid enn
forutsatt. Til gjengjeld legges det nå frem
en fullstendig og detaljert organisasjons-
og stillingsplan for det nye Norges
vassdrags-og energiverk. Tilsvarende
detaljerte forslag er ikke utarbeidet for
Statskraftverkene. Etter departementets
syn vil det være mest formålstjenlig at
Statskraftverkenes nye administrasjon og
styre selv får anledning til å drøfte hvordan
organisasjonen bør utformes i detalj. Men
også for Statskraftverkene legges frem
forslag til stillingsrammer for de nye
hovedfunksjoner som må overtas fra
Administrasjonsdirektorate t for at
Statskraftverkene skal kunne fremstå som
en selvstendig og uavhengig
forvaltningsdrift. På dette grunnlag vil det
være mulig å iverksette den nye
organisasjonsplan uten ytterligere
behandling i Stortinget. Det forestår
imidlertid et betydelig og tidkrevende
arbeid med organisasjonsomleggingen.
Selv om det forberedende arbeid settes i
gang straks vil den nye organisasjon
likevel ikke kunne tre i kraft før tidligst
1. januar 1986.

Få nye stillinger
Når det gjelder stillingsrammen for
Statskraftverkene, ligger den langt under
Kraftverksdirektørens vurdering i
Hovedstyrets uttalelse. Departementets
ramme er 463, mens
Kraftverksdirektørens vurdering er 517,
en differanse på 54. I den faktiske økning
på 75 ligger 55 overførte stillinger fra
Administrasjonsdirektoratet og 20 nye
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Et depademer

Direktør Hans Sperstad: — Med den

organisasjonsmodellen vi nå får, mener jeg vi

like godt kunne fortsatt som før.

Direktør Asbjørn Vinjar mener departementets

tilbud om nye stillinger er magert.

Av Aksel N. Tonjer

Hverken energidirektør
Asbjørn Vinjar eller
vassdragsdirektør Hans
Sperstad har fått det helt som
de ønsket i den nye
organisasjonsmodellen for
forvaltningsvirksomheten i
NVE. Mye tyder på at de er blitt
«offer» for et departementalt
kompromiss.

For Energidirektoratet og
Vassragsdirektoratet er det to
klare ankepunkter til
proposisjonen. Det ene er
organisasjonsmodellen, det
andre er personalspørsmålet.

Vassdragsdirektør Hans Sperstad

anbefalte primært en fullstendig deling, et

frittstående direktorat med eget fagstyre

lagt direkte under Olje- og

energidepartementet.

— Med den organisasjonsmodellen vi

nå får, mener jeg vi like godt kunne ha

fortsatt som før, sier Sperstad. — Med

nødvendige økte ressurser så vi det, og ser

det fortsatt, som naturlig og fordelaktig at

Vassdragsdirektoratet blir et fritt

direktorat underlagt Olje-og

energidepartemntet. Fagfellesskapet

med Energidirektoratet er høyst

bagatellmessig, og jeg kan ikke se at noe

nærmere samarbeid kan medføre noen

som helst rasjonaliseringsgevinst. Når det

gjelder «bukken og havresekk»-

problematikken, som jeg for øvrig ikke ser

som noe reelt problem, kan jeg ikke se at

det er fjernet helt ved at Statskraftverkene

blir utskilt. Spørsmålet gjelder i nesten

like stor grad forholdet mellom

Energidirektoratet og

Vassdragsdirektoratet, sier Sperstad.

Full sammenslåing
Energidirektør Asbjørn Vinjar deler ikke

Sperstads oppfatning på dette punkt.

Vinjar gikk på sin side primært inn for full

sammenslåing av Energidirektoratet og

Vassdragsdirektoratet.

— Mine tanker bak forslaget bunner i

det syn at vassdragsproblematikken er,

har vært, og blir så viktig for

energiforsyningen i Norge, på grunn av

det meget store vannkraftsystem vi har, at

Vassdragsdirektoratets og

Energidirektoratets funksjoner burde

sees i sammenheng, sier Vinjar. Jeg er klar

over, at andre interesser utenfor

Vassdragsdirektoratet kunne fremstille

seg så sterkt, at dette ville møte motstand.

Det var heller ingen stemning innenfor

Vassdragsdirektoratet i den retning.

— Vi i Energidirektoratet kunne altså

godt tenke oss en samlet gruppering av

arbeidsoppgavene som sorterer til

Energidirektoratet og

Vassdragsdirektoratet, sier Vinjar videre.

— På grunn av usikkerheten jeg følte med

dette, så jeg som neste alternativ at

direktoratene skulle opptre atskilt, det vil

si en løsning som svarer til den

Vassragsdirektoratet har gått inn for. Det

prinsipale alternativ jeg gikk inn for, ville i

alle fall i noen grad avhenge av hvorvidt

Miljøverndepartementet skulle ha, eller

kunne få en viss instruksjonsmyndighet

over Vassdragsdirektoratet. Jeg så på

avklaring mellom Olje- og

energidepartementet og

Miljøverndepartementet som viktig i dette

spørsmålet. Jeg er sikker på at det har

vært drøftet, men jeg har selvfølgelig ikke

vært med på de drøftelsene.

— Den løsning som er valgt er vel et

kompromiss mellom de syn som har vært

gjeldende under drøfting av sakens

behandling. — Et kompromiss mellom de

parter som i siste fase av denne saken var

sterkest inne, det vil si departementene,

og med en avgjørelse i regjeringen, sier

Vinjar.

Hvem skal gjøre hva?
Både Sperstad og Vinjar så det som

særdeles viktig å få avklart ansvars- og

oppgavefordelingen på forskjellige

områder. Sperstad har følgende

kommentar: — Vi håpet at denne

proposisjonen skulle fastlegge

arbeidsområdene endelig, men vi kan

ikke se at det er blitt noen avklaring.

Forhåpentlig er det meningen at

stortingsmeldingen om effektivisering av

konsesjonsbehandlingen skal gi svar på

dette viktige spørsmålet, sier han.

Når det gjelder arbeidsoppgavene de to

direktørene har og skal ha, byr den lave

stillingsrammen departementet har

foreslått, på problemer. I proposisjonen er

det regnet med 7 nye stillingshjemler til

Energidirektoratet og 3 til

Vassdragsdirektoratet.

— Stillingsrammen er en stor skuffelse,

sier Sperstad. Vi ble spurt om hva vi

trengte, men ønskene er langt fra innfridd

med de syv stillinger vi har fått. For å utføre

dagens oppgaver på en forsvarlig måte,

mente vi det var behov for 36 nye

stillingshjemler. Dette var et akkumulert

behov. For å ta opp nye arbeidsoppgaver

som naturlig hører inn under landets

vassdragsetat, er det behov for ytterligere

41 stillingshjemler. Nå håper vi imidlertid

at det kan komme noen nye stillinger i

forbindelse med meldingen om

effektivisering av

konsesjonsbehandlingen, men det står

ikke nevnt i proposisjonen. Vinjar hadde

tilsvarende ført opp et større antall

stillingshjemler for Energidirektoratet.

Oppgaver vil bli forsømt
— Med den lave bemanningen som er

nevnt, er det klart at enkelte oppgaver vil

bli forsømt, fortsetter Sperstad. Det vil

blant annet gi seg utslag i lang ventetid ved

for eksempel forbygningsavdelingen. På

flere områder føler vi å ha plikt til å yte

service, men vi vil ikke ha kapasitet. Også

når det gjelder konsesjonsbehandling vil

presset bli stort. Hvordan det vil gå med

søknadene etter hvert som de kommer, og

hvordan vi skal makte det, vet jeg ikke,

men vi er meget skeptiske og frykter det
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Kåre Schjetne er prosjektleder for omorganiseringen av Statskraftverkene;
mannen som skal trekke i trådene.

Kåre Schjetne er mannen som
skal trekke i trådene under
arbeidet med
omorganiseringen av
Statskraftverkene. Her
orienterer han om arbeidet i
prosjektorganisasjonen som er
opprettet for å forberede
Statskraftverkenes fremtid.

— Nå har regjeringen bestemt seg og
proposisjonen er fremmet. Vi kan være
enige eller uenige i innholdet, men det
viktigste i tiden fremover er å skape en
best mulig bedrift innenfor den rammen
man har trukket opp i
stortingsproposisjonen. Til dette trengs
det samarbeid . Tegningene til det «nye
huset» ligger klare, så nå blir det opp til oss
å sørge for at det blir bygget slik at også
«inventaret» står i stil.

Dette sier Kåre Schjetne i
Statskraftverkene. Schjetne er
prosjektleder for omorganiseringen av
Statskraftverkene. Organisasjonen består
av rundt 70 personer, og prosjektansvarlig
er kraftverksdirektør Gunnar Vatten.

— Prosjektorganisasjonen er
nødvendig for at vi skal kunne
gjennomføre utredning og planlegging av
omorganiseringen, sier Schjetne. —
Prosjektet har en styringskomite hvor
Vatten er formann. I styringskomiteen
sitter det fire representanter fra
arbeidstakernes
hovedsammenslutninger, en representant
for verneombudene samt fagsjefene i
Statskraftverkene.

For at styringskomiteens
personalrepresentanter skal få best mulig
grunnlag til å fatte beslutninger, er det
viktig at de står i nær kontakt med de
organer de er valgt av. Derfor er det
opprettet referansegrupper hvor 


representantene kan sammenholde og
utveksle synspunkter med dem de skal
representere.

Hva er din oppgave som
prosjektleder?

Jeg står som daglig administrativ
leder av prosjektet. Jeg er ansvarlig for
gjennomføringen av prosjektet, og for å
holde styringskomiteen løpende orientert
om utviklingen i arbeidet. Det er også min
oppgave å sørge for fremdriften innenfor
de rammene som er gitt.

Tidligere kontorer vil bli oppløst og nye
etablert, og mange personer kan få nye
arbeidsfelt. Nettopp derfor er denne
gjensidige kontakten viktig.

En stor oppgave for en mann?

Ja, for stor. Derfor er det opprettet et
sekretariat som vil bli en viktig ressurs i
mitt arbeid. En rekke tidkrevende,
praktiske oppgaver vil bli løst av
sekretariatet. Sekretariatet skal også
koordinere det arbeid som gjøres i de ulike
gruppene prosjektet består av. Det er av
avgjørende betydning at sekretariatet
følger arbeidet i alle prosjektgrupper, og
forer meg med informasjon om dette. På 


den måten kan jeg få oversikt over
fremdriften, og dermed vite hvilke initiativ
jeg må ta for å komme videre.

— Du nevnte prosjektgrupper. Hva gjør
disse?

Prosjektgruppene er svært viktige.
De foretar nødvendige analyser, og
utreder og utarbeider forslag til endringer i
Statskraftverkene. Hovedrammen for
hvilke endringer som skal gjennomføres,
er gitt i Stortingsproposisjonen, men
forslag til detaljløsninger skal
prosjektgruppene utarbeide. Resultatet av
dette arbeidet er avhengig av at
prosjektgruppene gjør en god jobb. Det er
på grunnlag av de analyser og utredninger
disse gruppene kommer med, at
styringskomiteen skal fremme sine
forslag.

Det er i alt 11 prosjektgrupper. I tillegg
kan det under arbeidet bli nødvendig å
opprette midlertidige grupper, såkalte ad
hoc grupper, til løsning av problemer som
ikke faller naturlig inn under de allerede
etablerte gruppene. Ad hoc gruppene vil
bli oppløst så snart oppgavene er løst.

Hva slags analyser er det
prosjektgruppene foretar?

Han skal
tmkke
trådene
Av Morten Golimo
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— Men der gis det full adgang til

bruk av konsulenter.

V: — Nå er det slik at vi står overfor

betydelige oppgaver i tiden fremover,

så store at vi ikke har muligheter til å

utføre dem uten bruk av konsulenter.

Vi står overfor en sterk økning i

arbeidsoppgaver de neste 10-15 årene.

Mot slutten av 1990-årene vil disse

trappes ned.Iden fasen vi nå står

overfor, har departementet ment at det

er bedre å holde en jevn sysselsetting

og heller benytte private firmaer til å ta

toppene. Dermed kan man ikke si at

det er snikprivatisering som ligger bak.

— Er det bedre å kjøpe arbeidskraft

utenfra enn å la egne folk få disse

oppdragene?

J: — Det tror jeg organisasjonene

selv er interessert i. For den

opptrappingen som vil skje, vil

etterfølges av en nedtrapping, og det er

ikke bare ubehagelig for

arbeidsgiveren, men også for

organisasjonene. Vi har jo sett at

oppsigelser ikke skjer uten dramatikk.

Hvis vi kan la andre ta toppene, slipper

vi å si opp folk, og vi kan beholde de vi

har på lang sikt.

— Hvor lenge holder

Statskraftverkenes nye

organisasjonsmodell?

V: — Det er ikke vanlig at

organisasjonen i en moderne bedrift

holder mer enn 10-15 år.

— Men det er 25 år siden NVE siste

«rørte på seg».

V: — Ja, og den var moden for

revidering allerede i midten av 1970-

årene.
— Er et A/S Statskraftverkene neste

skritt? Det er jo en kjent sak at enkelte

av organisasjonene gjerne så et slikt

utfall denne gangen.

V: — Det er ren spekulasjon. Når nå

regjeringen har nedfelt den

forutsetning i proposisjonen at

Statskraftverkene skal være et «statlig

instrument», er en slik utvikling ikke

mulig.

— Men det er vel mulig å arbeide

politisk for å få endre denne

forutsetningen?

V: — Den debatten er skrinlagt. Jeg

kan ikke gi meg inn på den slags

spekulasjoner. Landets myndigheter

ønsker å ha kontroll med disse tingene,

og det lå ikke til rette for et statlig

aksjeselskap denne gangen.

Men du sa at en

organisasjonesmodell ikke holder i

mer enn 10-15 år.

V: — Da vil det være spørsmål om

andre arbeidsoppgaver som gir behov

for en annen organisasjonsform,

tilpasset det man da står overfor.

Som for eksempel et

aksjeselskap?

V: — Spørsmålet kan bli tatt opp i

fremtiden, ja.

Når Statskraftverkenes

arbeidsoppgaver endrer seg, har man

da folk til å ta seg av de nye

utfordringene?

J: — Da er opplæring et nøkkelord.

Vi må være våkne og omskolere folk

om det er nødvendig. Vi vil holde på

folk, ja, vi plikter å holde på dem vi har

tatt inn.

I stortingsproposisjonen står det:

«... Hensikten er at anleggsdivisjonen

skal bli kontrollert av plandivisjonen på

samme måte som en privat

entreprenør». Lar det seg forene med

tanke på at plan- og anleggsdivisjonen

er sidestilt i organisasjonen?

V: — Du berører visse formuleringer

som vil bli nærmere klarlagt i det

videre organisasjonsarbeidet. Jeg vil

understreke at de tre tekniske

divisjonene og de to stabene er

sidestilte. Det er utgangspunktet.

Plandivisjonen skal legge fram

planene. Anleggsdivisjonen skal utføre

arbeidet i henhold til spesifikasjonene

som er gitt av plandivisjonen.

Sistnevnte skal så sjekke om

anleggene som overleveres er i

samsvar med spesifikasjonene.

Men vil man i anleggsdivisjonen 


kunne godta å bli kontrollert av

plandivisjonen?

J: — Man kan myke det opp litt hvis

man leser det som står om

plandivisjonen i proposisjonen:
»Plandivisjonen skal ha ansvar for

kostnads-, kvalitets- og

sikkerhetsmessig kontroll.» Det er det

det ligger i «kontrollert av

plandivisjonen». Slik er det i dag også.

Det eneste nye er ansvaret for

koStnadskontrollen.

En litt uheldig formulering i

proposisjonen, altså?

V: — Det er visse formuleringer i

proposisjonen det er grunn til å komme

nærmere inn på tolkningsmessig.

Hvor ligger byggherreansvaret?

V: — Til syvende og sist vil det ligge

hos administrerende direktør. Uansett

er det der ansvaret må ligge. Men her vil

det kreves utstrakt delegering av

ansvar. Jeg kan ikke svare i detalj på

dette ennå.

— Hva med informasjon til de

ansatte, er den god nok?

V: — Vi legger stor vekt på

informasjonsarbeidet. Det betyr at

ledelsen må få informasjon om det som

rører seg ute. Vi har bygget opp et

apparat som skal ivareta disse

interessene. Det er av stor betydning at

vi drar lasset sammen dersom vi skal

kunne få en effektiv organisasjon. Da er

toveiskommunikasjon viktig.

— Ledere generelt blir ofte anklaget

for å være lite flinke til å informere.

Makelighetshensyn gjør at ubehagelig

informasjon holdes tilbake. Når

informasjonene etter hvert likevel

kommer ut til de ansatte, blir disse

dobbelt irriterte; både fordi meldingen

eventuelt er ubehagelig og fordi den

kommer for sent. Er du redd for å få en

flodbølge av klager fordi

informasjonen til de ansatte under

omorganiseringsprosessen har vært

dårlig?

V: — Hvis vi får en slik flodbølge av

henvendelser, har vi ikke gjort jobben vår.

Direktør Gunnar

Vatten: Passusen i
proposisjonen om at

Anleggsdivisjonen
skal kontrolleres av

plandivisjonen er en
formulering vi må

komme tilbake til
tolkningsmessig.

Direktør Rolf R.

Johnsen: — Jeg tror
også
organisasjonene er
interessert i at vi
bruker konsulenter
for å ta «ta toppene»
av den kommende

arbeidsbyrde.
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Mildt sagt lite
Statskraftverkene som den vi har for NVE.
Det er nok vanskelig for mange å ta
standpunkt til dette spørsmålet, fordi de
ikke vet hvilken stilling eller hvilket
arbeidsfelt de i tilfelle skal ta sikte på
innenfor Statskraftverkene. Jeg regner
med at det vil ta en viss tid før vi får alle
brikker på plass.

Må det flere detaljer på bordet om
Staskraftverkene før en fordeling kan
finne sted?

Noe er selvfølgelig enkelt.
Fellestjenesten skal være intakt i NVE, så
der blir det lite forandring. Det er mulig
enkelte andre problemer kan løses
uavhengig av organisasjonsplanen for
Statskraftverkene, men jeg tror bildet
først kan bli fullstendig når flere detaljer er
fastlagt. For de ansatte vil det da bli lettere
å komme med ønsker, selv om man
selvfølgelig ikke kan regne med at alle vil
bli gjort til lags. Detaljene vil foreligge i
den tilleggsproposisjonen om
Statskraftverkene som er ventet på
høstparten. Det vil imidlertid innen
Administrasjonsdirektoratet umiddelbart
bli nedsatt en arbeidsgruppe med
verneombud og tillitsmenn som skal
sørge for en best mulig kontakt med de
ansatte i det videre arbeid.

Huset er fullt
Et annet vanskelig spørsmål er
kontorplassen. Stillingsrammen blir
utvidet, men huset er fullt.

Vi må arbeide videre med
kontorplass-spørsmålet, sier Nybø.
Departementet har gått inn for å
opprettholde kontorfellesskapet mellom
Staskraftverkene og NVE, men vi har ikke
plass til å ta imot flere medarbeidere,
hverken ved hovedkontoret i Middelthuns
gate eller andre kontorsteder vi har i Oslo-
området. I den sammenheng må vi vel se
nærmere på muligheten for
desentralisering av vår virksomhet. Dette
er også et uttalt ønske fra Stortinget. For
øyeblikket arbeider vi for hovedkontorets
del med konkrete prosjekter på leiebasis.

Det er nå 25 år siden forrige
omorganisering. Når kommer den neste?

Vi må forsøke å ha øye for det
organisatoriske, rasjonelle og effektive
ved vår virksomhet, og hele tiden være
mottakelige for nye ideer, sier Nybø. Det
er viktig at vi til enhver tid retter søkelyset
mot den eksisterende organisasjon for
best mulig tilpasning til behovene.

Bør NVE ha større frihet til å foreta
tilpasninger?

Friheten burde kunne være større,
selv om jeg forstår at fagdepartement,
Finansdepartementet og Regjeringen må.
ha en overordnet styring av den statlige
virksomheten. Etter mitt skjønn er
organisasjonsplanen i dag for detaljert,
selv om den kanskje er oppfattet som mer
detaljert enn det den egentlig er, sier
Nybø.

Krig i stedet for sam-
arbeid
— Når det gjelder plan- og
anleggsdivisjonene, legger ikke
stortingsproposisjonen opp til
samarbeid, men til krig mellom de to
divisjonene som naturIig hører
sammen.

Denne salven kommer fra Anders
B. Rodal i Norsk
Arbeidsmandsforbund. Forbundet er
svært misfornøyd med avsnittet i
proposisjonen som omhandler plan-
og anleggsdivisjonene.

På dette punkt, fortsetter Rodal,
— oser proposisjonen av
mistenksomhet og
gammelkonservatisme, og dette vil
kunne komme til å ta knekken på
anleggsdrift i egen regi. Dette kan
sies å være første strofe på siste vers
for Statskraftverkene.

Vårt forbund er heller ikke fornøyd
med den desentraliserte

Ventingen verst
Ventingen var verst, sier Geir Taaje i
NTL. For de fleste er det en lettelse at
det nå kommer til en avklaring.

Dette har tatt veldig lang tid, og
mange har følt det på kroppen, sier
Taaje. Vent til omorganiseringen,
har vært det vanlige svaret. Vi har til
og med brukt det selv.

Hva er det viktigste
proposisjonen?

Vi var i utgangspunktet enig i at
det burde skje en omorganisering.

Ventetiden verst, sier Geir Taaje i NTL.

personalpolitikken proposisjonen
legger opp til. Hvis man ikke har et
sterkt personalkontor sentralt, vil det
ikke være mulig å få en sterk
personalpolitikk for oss som arbeider
ute. Det det legges opp til, er et
personalkontor for glasshuset på
Majorstua.

Vi lurer dessuten på hva som
menes med «fast ansatte» når det
gjelder hvem som kan velges inn i
styret for Statskraftverkene. Alle våre
medlemmer er ansatt på timebasis.
Vil det si at ingen av oss har
muligheter for å bli valgt inn i styret?

— Ser dere helst at NVE forblir
som det er i dag?

Ja, vi ser ingen grunn til å
forandre på noe som fungere rimelig
bra. Det «nye Statskraftverkene» vil
bli et instrument for regjeringen, en
regjering som forandres stadig vekk.
Dermed vil også «instrumentet» bli
brukt på ulikt vis. Hvordan blir det da
med kontinuiteten? spør Rodal. MG

Behovet for større fleksibilitet og
smidighet har vært stort, men vi har
ment at dette burde vært mulig uten å
gå til det skritt å skilles, sier Taaje.

Det mest interessante nå er den
interne omorganisering. I
Statskraftverkene blir det nå
utarbeidet mandat for
prosjektgrupper, og i disse mener jeg
Kaftellet bør bli sterkt representert.
Men det bør også bli mulig med
påvirkning uavhengig av
tillitsmannsapparatet, på
avdelingsnivå, sier han.

Er du fornøyd med
organisasjonens medvirkning?

— I hovedavtalens del 2 om
medbestemmelse står det at vi skal
komme inn på et så tidlig tidspunkt
som mulig. Det kan jeg ikke si har
skjedd. Vi er bare spurt om å komme
med uttalelse ån gang, og det var på
forespørsel fra
StatstjenestemannskartelIet i og
med at LO var en av
høringsinstansene for Leiro-
utvalgets utredning. Siden er vi ikke
blitt bedt om å gi noen uttalelse.Vi
føler også at ledelsen i NVE har
overlatt alt for mye til departementet,
sier Taaje. ANT
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Makt hemmer
utvikling
Av Morten Golirno

— En bedrift kommer mye lenger

oppgaveorienterte medarbeidere enr

med maktorienterte motarbeidere. Der

hvor makten preger et forhold, må

samarbeidet gi tapt. Statskraftverkene er

maktorientert. Det gir seg utslag i mangel

på samarbeid i øvre del av den stivbente

hierarkiske organisasjonen. Der sitter folk

hver for seg og tenker i båser. Nede i

hierarkiet er folk mer opptatt av

oppgaveløsning og teamarbeid. Der er

man ikke så opptatt av faglige grenser. Jeg

henviser her også til utredningen om

innføring av EDB i Statskraftverkene.

Ole Jacob Broch-Due er en fargerik

person. Han er verneombud i

Statskraftverkene, og bruker et

imponerende stemmevolum når han

snakker. «Jeg skulle vært sanger», sier

han unnskyldende når stemmeleiet

kommer opp i de øverste etasjer, og iveren

erferd med å gå over stokk og stein. I

dette lille intervjuet synger han ut om sine

hjertesaker med største iver.

I arbeidsmiljølovens paragraf 26 står

det at verneombudet skal rådspørres i

enhver sak som har betydning for

arbeidsmiljøet. Snakk om betydning.

Skulle ikke en omorganisering av NVE ha

betydning for arbeidsmiljøet? Tydeligvis

ikke ifølge Leiro-utvalget, for

verneombudet ble ikke rådspurt en eneste

gang. Nei, man skal følge lovene.

— Du er opptatt av de menneskelige

forhold på en arbeidsplass?

Ja, fordi jeg er interessert i

arbeidsplassen. Jeg skulle ønske at flere

sjefer og direktører kunne se

sammenhengen mellom produktivitet og

menneskelige forhold klarere.

Maktforholdet utvikler angst og hemmer

utfoldelse, skaperevne og produktivitet.

Samarbeid, derimot, frigjør krefter og

engasjerer folk.

Fra vårt følelsesliv henter vi opp

tankene våre, med tankene velger vi hva vi

skal gjøre og så handler vi. Denne

prosessen foregår inni oss hele tiden.

Dersom våre følelsesforhold hemmes, for

eksempel på grunn av et vanskelig

samarbeidsforhold på jobben, hindrer det

resten av prosessen. Vi blir mindre

effektive.
Hva synes du om proposisjonen?

Jeg tror forsåvidt at

Statskraftverkene nå får et bedre

#14

Verneombud Ole Jacob Broch-Due: Ledelsen
NVE er for maktorientert.

utgangspunkt for løsingen av disse

problemene, men det er feilskjær i den.

— Som for eksempel?

Byggherrefunksjonen, sier Broch-

Due. — Setningen om at plandivisjonen

skal kontrollere anleggsdivisjonen som

man kontrollerer en entreprenør, må

kjennes død og maktesløs. Her er det gjort

en åpenbar feil.Istedet for å innrømme

det, og å rette opp det gale, forsøker man å

omtolke og bortforklare det hele. Ledere

som ikke kan erkjenne feil og gjøre opp for

seg, er dårlige ledere. Ord er virkelighet.

Det må stå helt klart i proposisjonen hvor

byggherreansvaret ligger, og det er hos

administrerende direktør med styret.

—Men direktør Vatten sier i intervjuet i

dette nummer av Fossekallen at

byggherreansvaret naturlig hører til

administrerende direktør.

Ja, men det står ikke i proposisjonen.

Jeg kan ikke forstå at det skal være så

vanskelig å få dette på papiret så vi slipper

omtolkinger.

Er du fornøyd med

informasjonsgangen innenfor NVE?

Den har vært alt for dårlig. Ledelsen

er ikke lydhøre overfor det som foregår

nedover i organisasjonen. Men jeg synes

det er blitt bedre de siste par årene. Det tror

jeg er et direkte resultat av et aktivt

miljøarbeid. Det viser hvor viktig den slags

arbeid er, sier verneombud Broch-Due.

Oed:
vå

Av Aksel N. Tonjer

Proposisjonen om NVE's
organisasjon har passert
Statsråd, og ligger nå i
Stortinget på Energi- og
industrikomiteens bord. På
det samme bord ligger
imidlertid en rekke andre store
og viktige saker, blant annet
Energimeldingen og Samlet
plan.

Ser Olje- og energidepartementet det som

viktig å få proposisjonen om NVE's

organisasjon behandlet og vedtatt i

vårsesjonen? Statsråd Kåre Kristiansens

personlige sekretær, Thore Westermoen

svarer:

Departementet ser det som viktig at

proposisjonen behandles i vårsesjonen,

ikke minst av hensyn til de ansatte i NVE,

slik at den usikkerhet som oppstår ved en

slik organisasjonsendring, kan bringes til

opphør. Vi håper altså at Stortinget kan

behandle proposisjonen i vår, og vi har

pekt på overfor Energi. og

industrikomiteen at lov om fjernvarme bør

kunne stå tilbake i denne sammenheng.

Proposisjonen om

organisasjonsendringen bør få prioritet.

Iskrivende stund har Arbeiderpartiets

gruppe ikke tatt stilling til proposisjonen,

men Aksel Fossen (A) som sitter i Energi-

og industrikomiteen, mener personlig at

saken bør utsettes.

Jeg kan vanskelig se at vi kan få

behandlet proposisjonen på en forsvarlig

måte, sier Fossen. — Det er så mange, og

så svære saker som skal behandles i

komiteen nå, at denne saken bør utsettes

til etter valget. Et nytt Storting bør ta

stilling til NVE's organisasjon, og jeg kan

ikke skjønne hvorfor saken ikke skulle

kunne utsettes.

Arbeiderpartiets ønske om utsettelse

bunner ikke primært i tidspresset, men i

selve prinsippet om en deling av NVE.

— Arbeiderpartiet har ikke ønsket noen

deling av NVE, sier Fossen, og jeg tror ikke

det foreligger noen endring på dette

punkt. Hovedargumentet om «bukken og
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