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Energi  og markedstenking

Etter høylydt snakk om et mer ef-
fektivt energimarked og et mer
markedsbasert energisystem, ble
Lysebu-regjeringens forslag til ny
energilov vedtatt i Odelstinget
den 10. juni. Selve lovteksten er
det mye bra i: det er hederlige
forsøk på å rydde opp i et tem-
melig uoversiktlig energiforsy-
ningssystem. Troen på markedet

ligger mer mellom linjene og i de
borgelige politikernes verbale

ovasjoner fra talerstolen enn i
lovparagrafene.

Men som de gamle bedehusfol-

kene sa: det er ikke dansen i seg

selv som er farlig, men alt som
følger med. Slik også med energi-
loven. Regjeringen har posisjo-
nert seg meget tydelig i forhold

til en markedstilpassing, og taler-
ne fra Framskrittspartiet var kla-
re i sin tilslutning: et skritt i ret-
ning av det indre markeds fire
friheter. De klare signaler som

følger med energiloven er en
klokkertro på at markedet ikke
bare skal løse energiproduksjons-
og forsyningsproblemene, men

også lykkes i energiøkonomise-
ring!

De signalene som sendes ut i

forbindelse med energiloven,
varsler bedre tider for storbedrif-

ter som for eksempel Norsk Hyd-
ro, som både er kraftprodusent

og kraftbruker, men som hittil
har måttet innordne seg sam-
funnsmessig bestemte rammebe-

tingelser. Det legges opp til fri

flyt av energi uten plagsomme
handelshindringer som hensyn

til lokalsamfunn, sysselsetting,
miljø eller totalt energiforbruk.

Mens miljøvernministeren for-

tvilet forsøker å markere seg på
en mer offensiv miljøpolitikk,
legger hennes partifelle, energi-

ministeren, opp til en markeds-
tilpassing som burde få Senter-

partiets grasrot til å stritte. Og

mens NHO og de store bedriftene
snakker vakkert om miljøengasje-
ment og reduksjon av COZ-ut-

slippene, så roper de alle på en
energipolitikk som vil bety en ut-

vikling i stikk motsatt retning.

For hva er de energipolitiske
utfordringene i dag? Vi har en
historisk sjanse til å sette om i
praksis den kunnskapen vi har
fått — gjennom Brundtlandkom-
misjonen og annen dokumenta-
sjon  -  om miljømessige sammen-

henger. Vi vet hvor sentral ener-
gipolitikken er. «Et lavere energi-
forbruk er fundamentalt for å
unngå en økologisk katastrofe i
neste århundre>>, heter det i
Brundtlandkommisjonens rap-
port.

Norge ligger på sløsetoppen

når det gjelder energiforbruk. Det
hjelper lite at en stor del av vårt
forbruk er basert på en ren ener-

gikilde som vannkraft, så lenge
det totale forbruket er så høyt at

det presser fram storforbruk også

/

Vår gjesteskribezit denne gong er Tom Aas-
lond Houg. en kjent rikspolitiker som repre-
senterer SV i Eriergi- og industrikoiiiiteezi.

Foto: Samfoto.

av andre  —  og særlig da ikke for-
nybare  —  energikilder.

I Norge har vi de beste mulig-
heter til å vise vei mot nettopp
en bærekraftig utvikling, ikke
minst på grunn av massive erfa-

ring med vannkraft. Men det for-

utsetter en vilje til å erkjenne at
andre hensyn enn de rent økono-
miske er viktigst  -  også i ener-

gipolitikken. Markedstenking er
iallfall feil strategi på et område
som energi hvor det er helt på-

krevet med politiske og miljøbe-
stemte rammebetingelser.

Jeg er spent på Statkrafts hold-
ning til markedstilpassingen. Har
man en strategi på omstilling til

et redusert energiforbruk? Klarer

man å vise at energieffektivitet er

å ta bedre vare på miljø og natur?
Eller skal man henge med på slø-
seferden mot et enda mer hen-

synsløst samfunn?

  

Statkraft

«intill»
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Fossekallen eies og finansieres av Stats-
kraftverkene. Utgivelsen av tidsskriftet
forestås av administrerende direktør  —
Gunnar Vatten.

Synspunkter i artikler og innlegg står
for forfatterens egen regning, og repre-
senterer ikke nødvendigvis etatens syn.
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Omslagsbilde: Peggy Eva lohnsrud er Stat-
krafts første kvinnelige overnioiittir. En vever

ung dame på 23 år. men med ben i mesa Hg

papirene i orden. Hun startet sin Statkraft-
karriére ved Minne transformaturstcisjoii t.

juli i år. Foto: Svein Erik DahllSiiirifoto.

Helt på jordet?

«Ser vi på Nore i Hallingdal, har det svivet og gått i mer enn  60  år,  »  sto det å
lese i forrige nummer av Fossekallen. lkke rart at våre lesere, både internt og

utenfor Statkraft, lurer på hvordan det egentlig står ti/ i Statkraft for tiden.
Følger man med i dagsa visene, er det enkelte deler av pressen som g/Ør

sitt beste for å forsterke dette inntrykket. Vet man ikke bedre, må man i en-
kelte tilfeller tro at vi står overfor en bedrift som ikke forgener annet enn å bli

satt under formynderskap. Det er vanskelig å gjenkjenne HØisveen-utvalgets
nØkterne og tildels uferdige arbeid i disse oppslagene.

Statkraft står overfor en utvikling som går raskt. Og selv om vi i prinsippet
misliker at endringene iStatkraft stedvis sammenlignes med utviklingen i

Øst-Europa, er det vel noe i det. Vi står overfor gennomgripende forand-
ringer.

l denne situasjonen er det svaert uheldig at Statkrafts  2 500  ansatte frem-

stilles for almenheten som en samling bakstrevere som er helt på jordet hva

egen bedrift angår Dette er selvsagt ikke sant, men blir en usannhet gjentatt
ofte nok, vet man jo hvordan det går. Det må ikke skje nos oss/

Det ligger et effektiviseringspotensiale på cirka  /5  prosent på driftssiden i

Statkraft. Dette er ikke et tal/ som Høisveen-utvalget har hentet ut av det blå.
Det er et tal/ de ansatte i Statkraft selv nar fremskaffet. Og med megen strev.

Og skal effektiviseringen bli vellykket i praksis, er man fortsatt avhengig av

de ansattes fulle deltakelse.
Trass i alt — vi tror at omorganiseringen av Statkraft og effektiviseringen

skal bli vellykket. l hvert fall hvis vi får en smule arbeidsro. Vi er nemlig ikke

helt på jordet. Og Nore ligger fremdeles i Numedal.

Innhold

Iomfrutur under Svartisen
Norsk Piodril trollbinder verden  
Vi trenger bedriftskultur
Informasjon i Statkraft lite seriøs

Da hadde je' skøtti
etter dom!
Statkrafts første kvinnelige over-
montør: Peggy Eva lohnsrud 10

12
20
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Av Morten Golimo

En ny, selvgående og fjern-
styrt fullprofil borema-

skin som treffer målet med
centimeters presisjon er ikke
mindre enn en verdenssensa-
sjon. Og enda bedre: den er
utviklet i Norge. Statkraft var
den første til å prøve maski-
nen i full målestokk. Det
skjedde ved Svartisen-
anlegget. Etter å ha boret en
65 meter lang sjakt i 45 gra-
ders vinkel oppover mellom
to tunneler, traff den målet
med et awik på noen centi-
meter. En imponerende pre-
stasjon som ingen har klart
tidligere. Normal nøyaktighet
over en slik strekning er én
meter eller to.
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Norsk Piodril trollbinder verden:

Den nye vidunder-
maskinen soin har
fått navnet Piod-
rill, er en slags kal-
mark sein spiser
seg gjennom fjellet
for egen iriaskiii.

v' . Underveis kan
'31 man aktivt fjern-

f' styre maskinen for
å holde den pa rett
kurs.
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under  Homstvedt, mannen bak
den nye vidundermaskinen som

har fått navnet Piodril, forsøker
skjule sin stolthet over den vellyk-
kete «jomfruturen». Det er imidler-
tid ikke nødvendig. Han og hans fire
personer sterke mannskap i bedrif-
ten Piotech i Trondheim har grunn
til å være stolte.  I  fire år har de
arbeidet med å utvikle boremaski-
nen som er enestående i sitt slag. Når
det første fullskala boreprosjektet er
så vellykket, er det grunn til å bruse
med fjærene.

-Dette er en slags kålmark som
spiser seg gjennom fjellet for egen
maskin. Underveis kan vi aktivt
fjernstyre maskinen for å holde den
på rett kurs. Det har ingen lykkes
med  i  denne skalaen før. jeg vet om
utenlanske firmaer som har satset
opp til flere titalls millioner kroner
på en slik maskin, uten hell. At vi
har klart å lage en vellykket proto-
typ for fem millioner kroner, synes
jeg vi har grunn til å være fornøyd
med.

Laser og hydraulikk
-Hvordan styrer dere <<kålormen>>flt

-Ved hjelp av tradisjonell hydrau-
likk.  I  fronten er maskinen utstyrt

R Jomfrutur under
    Svartisen

med fire «styrelabber» som tar
spenntak og sparker fra mot fjellveg-
gen i hver sin retning. Disse labbene
kan vi ved hjelp av hydraulikken gi
forskjellige trykk uavhengig av hver-
andre. Dermed kan vi kompensere
for retningsavvik og holde temmelig
nøyaktig kurs hele tiden.

-Hvordan klarer dere å holde ret-
ningen så nøyaktig?

-Det skjer ved hjelp av laserstrå-
ler. Vi har en laser stående ute ved
åpningen. Den peker ut retningen.
Så kommer det en laserstråle fra
maskinen som viser hvordan den
ligger an i forhold til ledestrålen.
Utifra disse to strålene kan Vi hele
tiden korrigere maskinens kurs. Og
det langt mer nøyaktig enn hva til-
felle er med noen annen boremaskin
av denne dimensjon som vi kjenner
i dag, sier Homstvedt.

Tar seg fram som en kålmark
Også når det gjelder fremdrift, er
maskinen utstyrt med en teknolo-
gisk nyvinning. -Fastspenningsme-
kanismen på bakre del av maskinen
er en meget kraftig. ekspanderbar
belg, et slags bildekk som presser
seg ut mot veggene i det uthulte fjel-
let. Når den er skikkelig fastspent.
tåler den en skyvekraft på 200 tonn.
Mot dette forankringspunktet skyves
fronten, hvor motorene og borhodet
sitter, innover i fjellet. Når den har

boret en slaglengde, som er en halv
meter, forflytter bakenden seg frem-
over, og tar et nytt spenntak.

-Som en noe keitete kålmark, alt-
så?

-Det kan du godt si. En mekanisk
kålmark med en fremdrift på en me-
ter i timen, som etterlater seg et hull
på 1,2 meter i diameter.

Kjente komponenter
-Består hele maskinen av ny tekno-
logi?

-Nei. Faktisk består den nesten
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bare av allerede kjente komponen-
ter. Vi har eksempelvis brukt tysk
hovedlager, skotske motorer og
svensk borhode. Det er som med uli-
ke kakeoppskrifter; ingrediensene er
gjerne de samme, men måten du
blander dem på, gir forskjellig resul-
tat.

Selv om selve boringen var så å si
hundre prosent klaff, er maskinen
ennå ikke fullgod når det gjelder
oppstart og tilrigging. For å få den ti
tonn tunge maskinen og fire tonn
tunge styrerøret på plass, måtte vi

b
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bruke bulldoser og en showel. Neste
utgave vil være utstyrt med larveføt-
ter slik at den kan frakte seg selv, og-
så utenfor borehullet.

Petroleumsteknologi
-Hvor fikk du ideen til maskinen?

-Utgangspunktet var forskning
rundt boreteknikk for olje- og gass-
boring hvor vi tradisjonelt har ope-
rert med små diametre. Mens jeg ar-
beidet ved Institutt for petroleums-
teknologi ved NTH i Trondheim, be-
gynte jeg å vurdere om denne tek-
nikken også kunne brukes på land.

V "ma-sl

v.

Ved en del tillempning av den tek-
nikken jeg kjente fra høyskolen,
klarte vi å få fram en prototyp som
egner seg til landbasert virksomhet.

-Hvordan kom Statkraft inn i bil-
det?

-Statkraft var den første jeg tok
kontakt med da jeg begynte arbeidet
for fire år siden. Jeg kjente oljebran-
sjen godt. Men jeg ville se om det
var interesse for ny teknologi på det-
te området på land, og ønsket å fin-
ne en stor potensiell bruker av mas-
kinen.

Gunder Homs-

tvedt, inonneii bok

Piodrill. og lionsfi-
re personer sterke
nionnskop i liedrif-

ten Piotecli i

'I`rondheini. hor

mm. grunn til o vzere
m_

stolte. l fire or hor

de arbeidet med o

utvikle Piodrill.

som no er blitt en

suksess.

Dermed inviterte jeg anleggsdirek-
tør Tor Vinje på et besøk. og la fram
et konsept som jeg mente kunne væ-
re en god idé for Statkraft. Vinje
mente også at det var et behov for
fjernstyrt mini-fullprofil-teknikk.
Det var en impuls for oss til å lede
utviklingen inn i et nytt spor.

God hjelp fra Statkraft
For å unngå at maskinen skulle bli
et skrivebordsprodukt, har jeg hele
veien holdt kontakt med folk i Stat-
kraft og eksperter fra andre miljøer.
Ieg har diskutert tekniske problemer

med erfarne ingeniører og «fjellfolk»
innen Statkraft, og fått verdifull
hjelp til å komme videre i arbeidet.
På den måten har Statkraft vært med
å definere anvendelse og særpreg på
maskinen.

-Apropos anvendelse, på hvilke
områder har Piodril størst mulighe-
ter?

-Spesielt innen gruvedrift burde
mulighetene være store. Vi har for
eksempel allerede fått et oppdrag i
gruvene i Kiruna, og har også møtt
interesse fra flere store, internasjo-
nale entreprenørfirmaer og blant an-
net en gruve i Canada.

Men maskinen vil også være inte-
ressant for boring av luftsjakter til
for eksempel veitunneler, tilflukts-
rom og forskjellige slags lagre i fjell.

-Vil maskinen være konkurranse-
dyktig hva pris angår?

-Vi konkurrerte på lik linje med
andre når det gjaldt nye sjakter i
Svartisen, og vi var billigst, sier
Gunder Homstvedt fornøyd.

Flere opdrag fra Statkraft
-Med visse forbedringer vil Piodril
gå en lys fremtid i møte. Slik kon-
kluderer avdelingsleder Roar Han-
sen ved Svartisen-anlegget etter

«jomfruturen» med Pioteohs nye bo-
remaskin.

-En av de store fordelene med
maskinen er at du kan bore neden-
ifra og opp. Fra tunnelen og opp i
dagen. Det betyr at vi kan drive med
bekkeinntaksarbeid om vinteren.
Ved Svartisen er det på grunn av
rasfare, snø og uvær nesten umulig
drive med slikt arbeid ute i dagen
om vinteren.

Det er også flott at et norsk firma
har klart å utvikle en slik eneståen-
de maskin. Det store, verdensom-
spennende konsernet Atlas, har
prøvd seg på noe lignende uten å få
det til. Vi hadde en maskin som de
prøvde ut i Kobbelv, men de måtte
gi opp. Den jobben ville Piotechs
maskin klart utmerket.

Må bli mer mobil
Men utstyret må bli mer mobilt
utenfor borehullet. Selve boringen
gikk greitt, men oppriggingen av
maskinen var for tungvindt og tok
for lang tid. Det problemet er jeg
imidlertid sikker på at Piotech vil
løse med det første.

Når det gjelder pris, viser det seg
at Piotech er konkurransedyktig. Et-
ter det første prøveprosjektet har to
nye sjakter til bekkeinntak vært ute
på anbud. På begge sjaktene ga Pio-
tech lavest pris. Dermed kan det se
ut til at de får flere oppdrag fra
Statkraft, sier Roar Hansen.
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Informasjon i Statkraft lite seriøs:

Vi trenger
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Profilering av Statkraft
gjennom Fossekallen er

for dårlig.  Dette  mener Alf
Ivar Bruseth, som er AF's nye
medlem i Fossekallens re-
daksjonsråd. I  dette  innleg-
get begrunner han sin på-
stand.

En  ledelse som ser like seriøst pa
intern markedsføring som på

den eksterne, blir fremgangsrik.
Dette mener SAS-lederen janne
Carlzon, 'og han har mange til-
hengere. En av grunnene til det, er
sikkert de resultater han kan vise til.
En annen og vel så viktig grunn er
nok de forhold man kan se herske
innen bedrifter der interninforma-
sjonen ikke blir tatt på alvor. For
eksempel innen Statkraft.
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Bortkastede penger?
I  formålsparagrafen for Fossekallen
heter det blant annet: «Fossekallen
skal gjennom løpende informasjon
om ulike aktiviteter innen bedriften
gi Statskraftverkenes ansatte kjenn-
skap til hverandres arbeid og ar-
beidsvilkår. Spesielt er det viktig at
Fossekallen skaper samhørighet
mellom de ansatte, uavhengig av ar-
beidsplassens geografiske beliggen-
het.

Fossekallen skal dessuten bidra til
å skape en god bedriftskultur innen
Statkraft.

Fossekallen skal videre bidra til â
belyse Statskraftverkenes plass i
samfunnet og de forhold som ligger
til grunn for bedriftens Virksomhet
og vurderinger»

Fossekallen har i dag to informa-
sjonsfunksjoner. En intern og en
ekstern. Som internt informasjons-
blad fungerer Fossekallen etter mitt
syn dårlig, ikke minst på grunn av

Bedriftsprofilen er en del av selska-
pets totale kapital. Den vil i mange
tilfeller avgjøre hvilke bedrifter
som overlever i et stadig mer inter-
nasjonalt marked. [Nicole Hébert)

Av Alf Ivar Bruseth

trå..Alf lvar Bruseth arbeider til daglig ved Øst-
lands-verkenes driftssentral. Han er kjent for
å ha sterke meninger om rnangt, og iforbiii-
delse med at han er titnevnt som AF's nye
representant i Fossekallens redaksjonsrad.
kaster han seg inn i debatten om bedriftskul-
turen i Statkraft. Illustrasjonen er et selvport-
rett.

den lange produksjonstideii som
gjør stoffet uaktuelt. Fagfolk innen
journalistikken som jeg har vært i
kontakt med, hevder sogar at intern
info gjennom blad som dette. er
bortkastede penger. Det er tydelig at
Statkrafts ledelse ogsa er oppmerk-
som pâ svakheten. siden de har
etablert «nyhetsorgaiiet» Fax For
Folket. Personlig synes jeg ikke Fax
For Folket ivaretar interniriforinasjo-
nen på en god nok mate. Men det er
en annen sak.

Ieg bygger tempel
janne Carlzon har belyst interniiifor-
masjonen gjennom en lignelse om to
stenhuggere. Den ene sier: «Her star
jeg hele dagen og hugger i denne
hersens steinen» Den andre der-
imot, som har fått beskjed om hva
det hele dreier seg om, sier med løf-
tet hode; «jeg bygger tempel». Dette
viser hvor viktig det er at de ansatte
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bedriftskultur!

ser på seg selv som en del av den
helhet bedriften representerer, og
her mener jeg Statkraft har langt
igjen.

Som internt magasin må Fossekal-
len presentere Statkraft for de ansat-
te slik at hver enkelt får det klart for
seg hvilke oppgaver som skal løses,
hvilke forventninger som stilles og
hvilke krefter som påvirker bedrif-
ten og egen arbeidssituasjon, både i
og utenfor Statkraft. jeg synes for ek-
sempel at det er en stor mangel at
ikke Energimeldingen som ble lagt
frem nylig, er blitt grundig gjennom-
gått i Fossekallen.

Behovet for informasjon er spe-
sielt stort før, under og etter en
omorganisering av en bedrift. Dette
er i høyeste grad aktuelt for oss i
Statkraft, og her burde ledelsen ha
brukt Fossekallen mer offensivt. De
ansatte både ønsker og vil forstå
hensikten og de overordnede mål
med en omorganisering, men det er
lite man får ut av de meldinger som
Fax For Folket presenterer i tele-
gramstil. jeg, og mange med meg,
savner utfyllende kommentarer til
disse «telegrammene», og hva ville
vel være mer nærliggende enn å bru-
ke Fossekallen til dette formål.

2 500 ambassadører
Informasjonsarbeid er ressurskre-
vende, og i en tid der alle må stram-
me inn, er det viktig at ressursene
blir utnyttet på best mulig måte. En
«rimelig» måte å få ut informasjon
på, er å utnytte de ansatte som «am-
bassadører» for bedriften. Men det
stiller igjen krav til interninforma-
sjonen.

Statkraft har i dag rundt 2 500 an-
satte på landsbasis. Det vil si at be-
driften har flere tusen potensielle
ambassadører for sin virksomhet
spredd over det ganske land. Men
skal hver enkelt ansatt kunne rede-
gjøre for aktuelle problemstillinger
knyttet til Statkraft og kraftforsy-
ningen, er det viktig at de kjenner
sin bedrift.

Med kunnskap om bedriften ten-
ker jeg ikke bare på hvordan bedrif-
ten er bygget opp, på hvilke steder
vi har vår virksomhet, hvem som le-
der de ulike avdelinger og lignende.
Det er viktig det også, bevare meg
vel. Men vil man utnytte personalet
som en informasjonsressurs, må de
ansatte også kjenne til planer og be-
slutninger i organisasjonen. Og det
enkleste for Statkrafts ledelse ville
være å presentere slikt stoff for de
ansatte gjennom Fossekallen.

Statkraft-identitet
Ifølge formålsparagrafen skal Fosse-
kallen skape samhørighet mellom
de ansatte i Statkraft, uansett hvor i
bedriften de har sin arbeidsplass.
Reportasjestoffet virker på meg noe
tilfeldig, og jeg tror derfor det er vik-
tig at man er mer systematisk når det
gjelder presentasjonen av bedriftens
divisjoner og staber, driftsadminist-
rasjoner og anlegg. Og fremfor alt  —
det må gjøres i samarbeid med fag-
avdelingene. Og jeg skal nevne et
eksempel på hvorfor.

Et av de store stridspørsmål i dag
er om Statkraft skal få beholde sitt
«eksportmonopol» på kraft. Her er
det mange røster i samfunnet som
taler høyt for en Opphevelse av mo-
nopolet. Naturlig nok, for her er det
mange penger å tjene. Derfor er det
uprofesjonelt når Fossekallen i sin
motargumentasjon ikke har gjort re-
de for hvor fortjenesten på denne
eksporten havner etter dagens sys-
tem. Den går nemlig ikke i noen
Statkraft-lomme. Den går direkte i
statskassa, og hvem skal hove inn
fortjenesten når og hvis monopolet
oppheves? Det er viktig at spørsmål
av denne typen kommer frem i Fos-
sekallen, ellers får våre «motstande-
re» fritt spillerom. Og for å få frem
slike «skjulte» problemstillinger,
må Fossekallen samarbeide med
bedriftens fagfolk.

Det er viktig at Statkraft-ansatte
kjenner hverandre. Skal de kunne
identifisere seg med bedriften, er det

enda viktigere, slik jeg ser det, at de
kjenner sine ledere. Når det gjelder å
gjøre Statkrafts ledere kjent for de
ansatte, gi dem et ansikt, synes jeg
Fossekallen har sviktet.

Forum for fri meningsutveksling
Siste ledd i Fossekallens formålspa-
ragraf lyder som sådan: «I tillegg
skal Fossekallen være et forum for
fri og trygg meningsutveksling om
forhold innen Statskraftverkene el-
ler innen bedriftens virkefelt som
det er ønskelig eller aktuelt å debat-
tere.»

Det er med andre ord høyt under
taket i Fossekallen. Bare synd at det
ikke fungerer i praksis. Statkrafts le-
delse bør se det som sitt ansvar å dra
i gang en skikkelig debatt om viktige
spørsmål innen energiforsyningen,
for eksempel ENØK kontra videre
kraftutbygging, og i denne presen-
tasjonen av Statkrafts profil, bør
Fossekallen kunne være et viktig
instrument.

Ansiktet utad
Fossekallen er vårt interne magasin.
Når mye av det jeg har vært inne på
foran, også berører vår image utad,
så er vel det fordi grensen mellom
intern og ekstern informasjon er så
flytende. Statkrafts ledelse har like-
vel ønsket å skille skarpt mellom in-
tern og ekstern informasjon ved å ut-
gi to publikasjoner. Magasinet Volt
skal være vårt ansikt utad.

jeg synes at Volt så langt, med si-
ne gjesteskribenter, er langt unna
noe man kan kalle profilering. Når
man vet hvilke endringer Statkraft
står overfor, og hvem som er ute et-
ter skalpen vår, synes det for meg
som at enkelte ikke har forstått alvo-
ret. Dessverre gjelder dette også så-
kalt nøkkelpersonell.

Styring
For mange bedrifter blir de avgjøren-
de beslutninger tatt utenfor bedrif-
ten. Dette gjelder også for Statkraft.
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Vi er i stor utstrekning styrt av myn-
dighetene.

En ledelse som bare har evner til å
styre sin egen organisasjon, vil raskt
oppdage at beslutninger soin blir tatt
på annet hold, har større innvirk-
ning på bedriftens fremtid enn det
ledelsen rår over. Dette gjelder selv-
sagt alle bedrifter i forhold til sam-
funnets besluttende organer  —  også
de private. Skal man gjøre seg håp
om å ha noen som helst innflytelse
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på utviklingen, er det nødvendig å
gjøre en aktiv innsats i forhold til
beslutningsprosessene. Drivkraften i
dette spillet er informasjon.

Vår egenart
Når mange i dag ser på PR, markeds-
føring og informasjon som samme
sak, tror jeg man er inne på en farlig
veg. Forsøker man å bygge opp
goodwill bare gjennom rene rekla-

Som internt informasjonsbladfungerer Fos-

sekallen dårlig. inener Alf Ivar Bruseth. Ikke
minst på grunn av den lange produksjonsti-

den. I denne artikkelen stiller han spørsmal

om hvorvidt utgivelsen av Fossekallen rett og
slett er bortkastede penger for Statkraft. Foto:

]ohn Petter Heinertsen/Samfoto.

mefremstøt, kan man erfaringsmes-
sig oppleve at ens gode navn og ryk-
te er ødelagt over natta. Derfor er det
viktig at man baserer presentasjonen
av sin bedrift på bred front og på fle-
re plan.

Gjennom Fossekallen har Statkraft
mulighet for å presentere seg for en
bred leserkrets, også innen det poli-
tiske miljø. Her kan vi sette lyset på
hvilken ressurs Statkraft er for Nor-
ge. Sannsynligvis representerer vi
større verdier for det norske sarn-
funn enn Statoil. Dette er det ikke
mange som vet. Enda færre er vel
klar over hvor flinke vi er til å for-
valte disse verdiene. Som Statens
verktøy for kraftutbygging gjennom
mange årtier har vi utviklet en egen-
art, som vi har all mulig grunn til å
våre stolte av. Det er på tide at vi gar
ut til offentligheten med dette!

En viktig del av vår egenart er
selvsagt vannkraften. I disse dager,
hvor hele verden drøfter globale
energi- og miljøproblemer, har vi et
utgangspunkt for markedsføring
som de fleste vil inisunne oss. Og
med den ekspertise vi sitter inne
med når det gjelder vannkraft, har vi
en enestående mulighet for å påvir-
ke overgangen fra fossilt brensel til
elektrisk energi. En overgang som vi
vet må komme.

Statkraft har også andre klart posi-
tive sider som bør komme mer frem
i lyset. Både gjennom xfår anleggs-
virksomhet og gjennom driften av
våre anlegg driver Statkraft en dist-
riktspolitikk som kommer hele sam-
funnet til gode. I de mange lokal-
samfunn som er «berørt» er man
selvsagt klar over den rolle Statkraft
spiller. Nå bør også storsamfunnet
bli informert.

Klare linjer
Forutsetningen for å gi god infor-
masjon er selvsagt at bedriftens le-
dere har helt klart for seg hvilke mål
man arbeider mot og hvilken strategi
man har valgt. Om bedriftens profil
må det ikke herske tvil. I bedrifter
der ledelsen ikke klarer å formidle
disse overordede forhold til perso-
nalet, vil det oppstå alvorlige verdi-
konflikter hos de ansatte og grunnen
vil bli revet vekk under bedriftskul-
turen. Derfor er det så viktig at Fos-
sekallen blir bedre.



  
I dette nummer av Fossekallen in-
troduserer vi en ny spalte. Det skal
dreie seg om teknikk. Ikke den høy-
teknologi som ellers preger Stat-
kraft, men rett og slett hverdagstek-
nikk. For menigmann. Nå ja, litt
«spesielt interessert» bør man vel
være for å få fullt utbytte av spalten.
Men det regner vi i grunnen med at
svært mange av Fossekallens lesere
er.

Spalten vil bli redigert av Alexan-
der Berg. Tips eller ønsker med hen-
syn til tema kan rettes direkte til
ham gjennom vår adresse eller på
telefon 02-95  98  88.

Denne gang er det morgendagens
fototeknikk som står  på  plakaten. Er
du fotofrelst, burde dette være en
riktig godbit.

Alexander Berg er
spesialrådgiver i
Organisasjonssta-

ben. Nese for tek-
niske finesser har
han, og i tiden
fremover vil han
redigere vår nye
spalte som skal
dreie seg om hver-
dagsteknikk. Foto:
Svein Erik Dahl/-
Samfoto.

Stillvideo
I dag vet alle hva video er. Video-
maskinen er daglig i bruk i tusener
av hjem - og bedrifter. Vi kan slappe
av med leide eller egenproduserte
«filmer».

Utviklingen er gått fort. Ti år tilba-
ke var hjemmevideo like ukjent som
begrepet stillvideo er i dag.

Stillvideo utnytter samme tekno-
logi som «filming» med videokame-
ra. CCD-bildebrikken er hjernen i
begge systemene. Den er ca. 1,5 cm

stor, og er bygget opp av 200 000-
600000 lysfølsomme punkter. Når
lyset fra gjenstanden vi vil gjengi
treffer bildebrikken, dannes det
elektroniske signaler som lagres på
en  2” magnetskive (diskett).

Disketten har plass til 50 bilder.
Er vi ikke fornøyd med motivvalg og
lignende, er det enkelt å slette et bil-
de og gjøre et nytt opptak. Om vi
ønsker, kan disketten brukes om og
om igjen.

Når vi ønsker å se bilder vi har
«fotografert» koples kameraet til
TV-apparatet.  Nå  kan vi gjenoppleve
hele ferieturen, uten å måtte vente
på fremkalling av film.

Stillvideokameraet som pr. i dag
er beregnet for konsummarkedet,
kan ikke gi papirkopier med tilfreds-
stillende kvalitet.

Har vi en videospiller til rådighet
kan vi enkelt overføre bildene på
disketten til videotape. Slik kan vi
lage vårt eget «dias» album. På en
fire-timer VHS videotape kan vi få
plass til cirka 3 000 bilder. Når du
spiller bildene over på video-tapen
kan du også legge inn kommentarer
og bakgrunnsmusikk.

Er tiden allerede inne for amatø-
ren å anskaffe stillvideokamera?
Nei, ikke for søndagsfotografen, men
for de mest fotofrelste, et ubetinget
IA.

 

 
får..

Ål

For det enkleste apparatet, Canon
ION, må vi punge ut med cirka kr.
7000,-. Disketten koster cirka kr.

140,-. Skal vi beregne lønnsomheten
av en slik investering, kan regne-
stykket nedenfor være retningsgi-
vende. «Kalkylen» viser at det alle-
rede i dag kan være økonomisk å ta i
bruk stillvideo.

Skal vi spå om fremtiden? Dette
kan være uhyre vanskelig innen
forbrukerelektronikk. Om fem år har
stillvideo erobret minst 50% av da-
gens fotografiske volum. Når vi står
på terskelen til et nytt århundre er
det knapt noen som fotograferer
med sølv-film.

Investering i Canon ION:

Stillvideo kamera  _  . . . . kr. 7 000,-
3  disketter .  .  . . . . . . . . . . kr. 420,-
Videotape, 4-timer  .  . .  .  kr. 120,-

kl“.  7  540,-

Avskrevet på 5 år: kr.  1  508,- pr. år.

Fotografisk fremstilling av dias:
Film, årsforbruk  . . .  . . . . kr. 340,-
Fremkalling og
dias-rammer . . . . .  _  . . . . kr. 600,-
Dias-fremviser
kl‘. 4 000,-/5 år  .  . .  .  . . . . kr. 800,-

Fotografiapparat  .  . . .  .  . kr. 160,-

Kostnader pr. år . .  .  .  . _. kr.  1  900,-
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Statkrafts første kvinnelige
overrnontør: Peggy Eva Johnsrud

Da  hadde je' skøtti
etter dom!

Peggy Eva er en alldeles grepa jente! Det er
attesten hennes medarbeidere ved Minne tra-
fo gir henne. Her er hun fotografert sammen
med arbeidskameratene Arnfinn [uliussen (i
midten) og Frank Kararnovic.
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Tekst: Aud Berg
Foto: Svein Erik Dahl/Samfoto

tatkraft har fått sin
første kvinnelige  over-

montør. Peggy Eva med et-
ternavn Johnsrud er fra i. juli
i år ansatt ved Minne trans-
formatorstasjon  på  Minne-
sund. Fossekallen møtte hen-
ne to dager etter at hun had-
de fylt  23  år. En lys, vever
ungjente, men  — med ben i
nesa og begge føttene plan-
tet i sementgulvet.

av min utdannelse. Her var ingen
ønnskvotering, heldigvis. Da ville

jeg ikke tatt jobben, sier Peggy på
spørsmål om hun hadde danket ut
mange mannlige søkere.

Hun har toårig yrkesskole. Deret-
ter arbeidet hun to og et halvt år som
lærling og ett år som montør ved
Stange everk. Hun gikk deretter to år
ved el-kraftlinjen på Gjøvik tekniske
fagskole, og hun har fagbrev gruppe
A.

I  en jobb som overmontør har
mange ennå i dag kanskje lett for å
tenke seg en mannlig sådan. Det
skjønner ikke Peggy riktig, selv om
hun kan fortelle om mange diskrimi-
nerende og gufne opplevelser i for-
bindelse med sin forrige jobb når det
gjelder kjønnsrollen. Når vi spør om
dette også gikk på sexpress, blir hun
riktig ilter. -Nei, da hadde je' skøtti
etter dom, sier Peggy med fynd og
klem.

Jeg fikk jobben i Statkraft på grunn

i

Statkrafts svar på jack London
Og da kunne det virkelig blitt
skudd-drama, det forstår vi når hun
forteller at hun er ivrig skytter. Fem
eller seks ganger har hun deltatt på
Landsskytterstevnet hvor hun i år
tok en 2. plass i feltskyting i  klasse
2. Hun har også skutt seg til en 3.
plass  i  et landsdelkretsskytterstevne
for Øst- og Sørlandet. Ved siden av
dette har hun instruktørkurs i sky-
ting. Som om dette ikke skulle være
krutt nok, er hennes samboer til alt
overmål børsemaker. Hvor de møt-
tes? På skytebanen!

Når hun ikke skyter på blink eller
lærer andre å skyte, bruker hun bør-

sa på elg, rype og hare. Peggy og
hennes samboer eier og bebor et
«finntorp» med 175 mål skog og 200
år gamle hus. Her driver de nå med
modernisering og for tiden er det
murerarbeid i forbindelse med et
nytt bad som står på programmet.
Eiendommen har driveplikt, men ik-
ke boplikt, og dermed har ikke det
kommunale everket plikt til å legge
inn elektrisitet. Så driften på «god-
set» går med håndkraft, et 12 volts
batteridrevet aggregat  —  og ungdom-
melig pågangsmot til tusen.

Hjemme på finntorpet har Peggy
og hennes samboer to elghunder.  I
noen bur huser hun fem tamme il-
dere og en korp. Har Statkraft fått
sin kvinnelige jack London?

Strikker og broderer  i  «fritiden«
Vi har truffet en jente som, i motset-
ning til oss andre, må ha mer enn  24
timer i  døgnet til rådighet. Hun har
dykkersertifikat, og har nå drevet
med dykking i halvannet år.

Peggy er støttekontakt for en psy-
kisk utviklingshemmet gutt, og hun
stepper også inn i arbeidet på Espa
veikro når det passer seg slik. Musi-
kalsk er vår overmontør også.  I  12  år
har hun spilt klarinett ved Tangen
skolekorps. Når Fossekallens medar-
beidere pådrar seg pustebesvær av
hennes maratonløp gjennom hver-
dagen, slår Peggy opp latterdøren og
sier: -På fritiden strikker og brode-
rer jeg en god del!

Grepa jente
Vi sitter på vaktrommet på Minne
trafo hvor Peggy har «tryllet» frem
en forsinket bursdagskake. Hun kan
tydeligvis mer enn revisjons- og
vedlikeholdsarbeid av trafostasjo-
ner, etter smaken på kaken å døm-
me. Peggy er ei aldeles grepa jente.
Det er attesten hennes medarbeidere
på Minne trafo gir henne. - Vi sam-
arbeider godt med Peggy, og hun er
en av oss «gutta». Men  — vi  «siler»
telefonsamtalene hun får. Her skal
ikke hvem som helst få snakke med
«jenta vår», nei, spøker hennes ar-
beidskamerater overmontør Arnfinn
Iuliussen og montasjeleder Frank
Karamovic. -Du snakker om om-
vendt verden, sier Peggy alvorlig, og
hentyder nok med det at hun ikke
savner sin forrige arbeidsplass.

Fra 25. juli og fjorten dager frem-
over skal Peggy ha sin første hjem-
mevakt, og når dette leses har hun
hatt sin ilddåp. Og den har hun sik-
kert klart med glans, hvis det er
noen som vil høre vår mening.
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Rimelig fornøyd
Forslagene fra flertallet i Høisveen-
utvalget samsvarer i hovedtrekk
godt med Statkrafts egne forslag. På
en del områder kunne vi ha ønsket
oss litt andre konklusjoner, men alt i
alt har vi grunn til å være rimelig
fornøyd med innstillingen.

Siden omorganiseringen i 1986
har styret og ledelsen hatt som mål å
gjøre Statkraft til en markedsorien-
tert, effektiv og rasjonell bedrift som
fortsatt skulle spille en sentral rolle
i norsk kraftforsyning. Mye er opp-
nådd de siste årene, men manglende
handlefrihet har begrenset våre mu-
ligheter til å nå målene. De siste åre-
ne har det også vært en viss usikker-
het med hensyn til Statkrafts fremti-
dige oppgaver og organisering. Dette
har ikke vært noen god situasjon
hverken for ledelsen eller de ansat-
te. Innstillingen fra «Høisveen-

\
\
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utvalget» er et viktig bidrag til å ska-
pe klarhet om disse spørsmål, og
den kan danne grunnlaget for en ny
positiv utvikling i Statkraft.

Det er en svakhet at utvalget på en
del viktige områder har delt syn,
men vi får håpe at Regjeringen og
Stortinget i hovedsak følger flertal-
lets forslag.

Omorganisering av Statkraft til et
aksjeselskap vil innebære forand-
ringer på en rekke områder. Forand-
ringsprosessen kan nok bli smerte-
full for enkelte, men Statkrafts ledel-
se og ansatte har tidligere vist at
man er forandringsdyktige. jeg er
derfor overbevist at det store flertall
av ansatte vil ta imot denne utford-
ringen på en positiv måte og gjøre
sitt beste for at omorganiseringen
kan bli gjennomført etter intensjone-
ne i utvalgets innstilling.

Thor Listau

Usemje om Statkraft
sine oppgåver
Rapporten frå Høisveen-utvalet sy-
ner at arbeidsgruppa er usamde om
oppgåvene for bedrifta Statkraft. På
vesentlege punkt har ikkje utvalet
teke utgangspunkt i mandatet som
bygger på stortingsproposisjonar og
meldingar sendt til Stortinget sidan
1988.  For gang på gang har Stor-
tinget slege fast at den nasjonale
energipolitikken skal administrerast
gjennom Statkraft.

Når det gjeld organisasjonsform er
utvalet meir opptatt av å redusere
Statkraft sin rolle som markedsope-
ratør. Forslaget om splitting i eit
kraft- og nettselskap er ikkje begrun-
na i anna enn i eit markedsmonopol.
Forbrukarintressene er lagt lita vekt
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på i rapporten. Utvalet har ikkje lagt
vekt på effektivisering og mindre by-
råkrati. Istaden for å delegere og
utarbeide klåre rettningslinjer for
den nasjonale energipolitikken, vert
den splitta og rapporten legg opp til
meir detaljarbeid og mynde i depar-
tementet. På dette punktet vitnar
rapporten om at utvalet ikkje har
frigjort seg frå andre kraftprodusen-
tar sine intresser og markedssitua-
sjon.

Når det gjeld bemanning har det
vore lettare å stussa greinene enn

stammen. Arbeidsplassar i distrikta
har vore lette å legge ned utan å gå
inn å sjå på arbeidsoppgåvene i
sentraladministrasjonen. For oss po-
litikarar sviktar rapporten også noko
av sitt truverde på dette punktet.

Det er med eit unnatak få visjonar
over utvalet sitt arbeid, nemleg ar-
beidstakarane sin representant. Det
manglar tankar om ei effektiv og ras-
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jonell bedrift med ei klår målsetting
om den nasjonale energipolitikken. I
mangelen på dette er rapporten med
å forsterke kritikken mot statlege
bedrifter som ikkje kan føreta raske
omstillingar og ta avgjerder utan eit
tungt byråkrati. Embetsmannsgrup-
pa har ikkje frigjort seg frå vanleg
tankegang om at departementet må
ta del i enkeltsakene i staden for lin-
jene.

Departementet bør difor stille
spørsmål til desse vitale punkta eg
har peikt på i sitt framtidige arbeid
med å utforme ei effektiv og moder-
ne bedrift tufta på eit nasjonalt an-
svar for landets energipolitikk.

Astrid Marie Nistad

Skuffende
Mange spør seg om det er tilstrekke-
lig klarlagt hvorfor en så omfattende
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omorganisering av Statkraft anses
nødvendig, og jeg synes ikke at
Høisveen-utvalgets rapport gir fyl-
destgjørende svar på alle områder.

Man kan få et inntrykk av at utval-
get langt på vei har hatt konklusjo-
nene klare på forhånd, og så har
konsentrert seg om å underbygge
disse. Det er i alle fall skuffende at
uomtvistelig relevante synspunkter,
fremlagt for utvalget, overhode ikke
omtales i rapporten.

Personlig er jeg mest opptatt av
hvilke muligheter vi, ved den fore-
slåtte organisering, vil kunne få for å
bevare og utnytte den kompetanse vi
i dag har samlet i Statkraft. Jeg tror
dette er et meget alvorlig spørsmål
for vannkraftlandet Norge.

Tor Vinje

Vannkraft krever

samarbeid

Rapporten lanserer mange konstruk-
tive organisasjonsforslag som både
Statkraft og forbrukeren vil få glede
av, men den beskriver også løs-
ninger som baserer seg på svært fan-
tasifulle forestillinger om frikonkur-
ransens fortreffelighet og som vil
øke omkostningene i kraftforsy-
ningen.

Et friere kraftmarked, med åpen
adgang for distribusjonsverkene til å
velge leverandør, er et avgjørende
fremskritt. At dette betinger en fri-
stilling av Statkrafts forretningsmes-
sige virksomhet og en ny organisas-
jonsstruktur slik flertallet i utvalget
foreslår, virker gjennomtenkt. Sel-
skapsform opptar meg ikke så mye,
men funksjoner og ansvarsforhold
for nettselskapet og kraftforhand-
lingsutvalget og Statkrafts operatør-
rolle for disse, må nå konkretiseres.
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' Svein Kroken: avdelingsdirektør í' ' « 'Ö
Statkrafts avdeling for produksjon
og nettdrift.

Her synes jeg Statkrafts representan-
ter i utvalget har markert en for lav
profil. Utvalget har forsømt å påpeke
at de forretningsmessige forhold i
kraftverksdriften fastlegges av den
enkelte aktør, mens driftsovervåk-
ning og driftskontroll er en teknisk
oppgave i hovedsak knyttet til kort-
varige inngrep i Statkrafts produk-
sjonssystem. Derfor har behovet for
en nøytral operatør fått alt for stor
oppmerksomhet i rapporten.

Mindretallsforslaget fra finans-
departementets talsmenn som inne-
bærer oppsplitting av produksjons-
bedriften Statkraft, vitner om en
grensesprengende tillit til de frie
markedskrefter. Bare markedet får
herje tilstrekkelig fritt, ser det ut til
at fysiske lover og sammenhenger
kan oppheves. Konkurranse er vel
og bra, men disse økonomene burde
bladd litt i lærebøkene sine og re-
petert forutsetningene som må gjel-
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de for frimarkedstekningen. Da ville
de funnet at i et fritt marked må
ingen aktør kunne påvirke kostna-
den til sine konkurrenter. Dette er
oppfylt i de fleste sektorer i samfun-
net, også innen kraftforsyningen,
men da vel å merke i de land som
har varmekraftdominans. (Råstoffet
kjøpes på verdensmarkedet.)

I drift av vannkraftsystemer gjel-
der ikke dette. Her er problemet å ut-
nytte en felles, begrenset ressurs og
her gjelder den økonomiske teori for
sammenkoplet produksjon. Kraft-
verkseierne må samarbeide om å ut-
nytte <<vannråstoffet>>, [men gjerne
konkurrere seg i mellom om leve-
ringskontrakter med distribusjons-
verkene). Dette er det lettere å få til
om produsentene går sammen og
danner for eksempel fem eller seks
store produksjonsselskaper. Nærvæ-
ret av et samlet Statkraft som produ-
sent vil fremskynde en slik utvik-
ling.

Dette er en bedre måte å unngå
dominans på enn den oppsplitting
av Statkraft som representantene fra
Finansdepartementet foreslår. Vin-
ner dette forslag fram, ser jeg — som
forbruker - dystert mine fremtidige
strømregninger i møte. Den. drifts-
messige utnyttelse av vannkraftsys-
temet har meget stor økonomisk be-
tydning, og store institusjonelle
endringer kan ikke gjennomføres på
grunnlag av idealiserte markedsfor-
utsetninger.

Betegnende nok begrenser mind-
retallets analyse seg på dette punkt
til å vurdere bemanningsmessige
konsekvenser av et regionalisert
Statkraft. Dette er annen- eller tred-
je-ordens virkninger i forhold til de
grunnleggende spørsmål om hvorle-
des ressursen vannkraft skal dispo-
neres.

For øvrig er jeg overrasket over at
utvalget begir seg inn på en detaljert
bemanningsplan for de nye organi-
sasjoner/bedrifter som utvalget fo-
reslår. Dette burde være en sak for
de styrende organer som skal utpe-
kes.

Alt i alt inneholder rapporten et
godt grunnlag for den omorganise-
ring av Statkraft som nå kommer. Et
vellykket resultat for Statkraft og
forbrukeren, avhenger av hvorvidt vi
lykkes med å påpeke hvilke oppga-
ver markedet kan løse og hvilke
oppgaver som betinger tekniske/sys-
temanalysemessige løsninger. Det
gjør ikke dette arbeidet lettere at de
markedsmisjonærene vi møter, an-
ser seg som ufeilbarlige, ja nesten
som en del av Guds skaperverk!

Svein Kroken
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Sluttstrek for

usikkerheten?

Høisveen-utvalgets rapport er et

grundig arbeid, men det har nok
vært vanskelig å kjøre et så viktig
løp under konstant press fra den øv-
rige elforsyning, Samkjøringen, in-
dustrien og ikke minst «forståseg-
påere» i norsk presse og media.
Drømmen om det totalt frie marked
ble lansert av kjente politikere uten
at det var foretatt noen konsekvensa-
nalyse av hva dette kunne føre til.
Ikke minst for industrien i vannfatti-
ge år.

Angsten for det farlige, store mo-
nopolet Statkraft førte til at noen
malte fanden på veggen og ville
splitte opp bedriften vår i små enhe-
ter, koste hva det koste ville. Derfor
syntes jeg at den rapporten som nå
er levert OED, har vist at arbeidsut-
valget har klart den vanskelige opp-
gaven. Riktignok er det dissens om
vi skal ha et eller flere produksjons-
selskaper, men fornuften represen-
tert ved flertallet. viser at totalopti-
malisering gir større utbytte enn
suboptimalisering. Det vil si at et
samlet Statkraft tjener Norge best.

Videre er det dissens om overfø-
ringsnettet, men slik rapporten kan
tolkes, og slik jeg antar at flertallet
av fornuftige politikere vil tolke
den, bør den operative drift av ho-
vednettet bli i Statkraft der appara-
tet av dyktige driftsfolk eksisterer i
da .

å skille ut tariffering og økono-
mistyring av energiflyten i et eget
selskap der både produsenter og

r

Vidar Bern: avdelingsdirektør í
Statkrafts elektroavdeling.

brukere har medinnflytelse, er nok
en fordel, ja en forbedring av dagens
overføringsråd. En samordning av
plan og anlegg (slik det var før) har
også Statkraft foreslått, men rappor-
ten gir ikke konkrete forslag til en
slik modell. Et datterselskap under
produksjonsselskapet er vel og bra,
men da må dette gis en ressursrygg-
rad som setter selskapet i stand til å
stå på egne ben når det gjelder å le-
vere tjenester både hjemme og ute.

Vi skal ikke være redd for konkur-
ranse, andre virksomheter må slite
for å skaffe til veie den koinpetanse
vi i dag kan tilby. Etter min mening
kan vi derfor leve med Høisveen-
utvalgets forlag, bare ikke beslut-
ningene tar så lang tid at vi råtner
innenifra.

Vi har gode folk, vi har fremdeles
korpsånd, vi ønsker et samlet Stat-
kraft i en eller annen A/S-form. Vi
ønsker en sluttstrek for usikkerheten
og vi skal klare å omstille oss til mo-
dellen med produksjonsselskap,
datterselskap for utbygging og nett-
selskap for den operative drift in-
nenfor et felles konsern: A/S Stat-
kraft.

Vidar Bern

Anlegg og
driftsområder
dårligst ut - igjen
Som tilhører da Energiloven ble de-
battert i juni i år, sitter jeg igjen med
inntrykk av at Stortinget er innstilt
på å moderere virkningen av loven
når Høisveen-rapporten skal be-
handles i Stortinget i vårsesjoneri
neste år.

På den annen side frykter jeg at
næringen for øvrig straks får tilpas-
set sin virksomhet  — spesielt på mar-
kedssiden  — til den nye loven, mens
Statkraft må avvente Stortingets be-
handling av utredningen.

På denne måte kan verdifull tid gå
tapt, og Statkrafts interesse settes i
fare.

Som ved omorganiseringen i  1986
er det det ytre apparat [anleggene/
driftsområdene] som kommer dår-
ligst ut i forbindelse med organisa-
sjonsendringen. Dette kjennetegnes
blant annet ved at timelønte arbei-
dere ved anleggene ikke er medtatt i
bemanningssammenlikningen mel-
lom sentraladministrasjonen og det
ytre apparat.



.  -.

I

s

Ema

å

V

Dette svekker troverdigheten til
utredningen.

jeg er enigi Sigurd Aalefjærs tidli-
gere uttalelse til Fossekallen hvor
han sier at et frittstående nettselskap
ikke gir løsninger utover de som kan
ivaretaes gjennom dagens sentral-
nettordning.

Dersom et slikt selskap blir løs-
ningen vil jeg påpeke at Østlands-
verkene i dag har driftsansvaret for
65 prosent av det fremtidige nett-
selskapet.

Etter omorganiseringen sist vinter
er Østlands-verkene godt rustet til
også å ta seg av driften av det nye
nettselskapet.

På grunnlag av det som skjedde i
1906, vil jeg advare mot en overopp-
bygging og derved byråkratisering
av virksomheten.

Det ene medlemmets dissens (side
91 i utredningen) synes spennende i
forbindelse med den videre behand-
ling av utredningen.

Olav Molvær

Har du penger,
så kan du kjøpe
Høisveen-utvalget forslår en opp-
splitting av Statkraft, der gevinsten
vi nå har med en samordning av
produksjon og overføring i driftsfa-
sen, forsvinner.

Store bemanningsreduksjoner er
foreslått. På hvilket grunnlag? Som i
Kreditkassen? (De sa opp 900, og tok
inn igjen 300.)

Vi har sett suksessen av frie mar-
keder i bank og forsikring, nå skal
samme resept prøves i elforsy-
ningen.

Politikerne bør tenke seg om og ta
ett skritt ad gangen. Ikke kaste en
hel bransje ut i usikkerhet der kort-
siktige gevinster overskygger lang-
siktig planlegging.

Men alle vet at markedsøkonomi
er å levere varene til de betalings-
dyktige, ikke etter behov.

Hørte dere Sunndalsøra,
anger, Årdal og Rana?

Alf I. Bruseth

Høy-
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Til vår eksklusive serie med muntre
hverdagshistorier har vi denne gang
fått et verdig bidrag fra nord. Ia, så
full av historier er montasjeleder
Egil Solhaug ved Rana-verkene, at
han har sendt oss hele fire forslag.
Det har derfor vært opp til oss å gjø-
re et valg denne gang. Det var van-
skelig, men vi holdt altså en knapp
på denne. En smule teologi kan vi
vel unne oss, også i Statkraft.

Som utfordrer vender Solhaug
blikket ytterligere mot nord. Han
velger seg en historie fra Idolf Me-
land ved Svartisen-anleggene. Mens
vi venter på den, inviterer vi våre le-
sere til en hyggestund med verk-
stedsmannen Zikksakk og hans mø-
te med geistligheten. God fornøy-
else!

Anleggspresser
Ved de fleste anleggsteder var det
før i tiden store kompressorstasjoner
som skaffet pressluft blant annet til
fiellboremaskinene. Enkelte kalte
disse for anleggspresser.
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Ved et anleggsted her nord var det
flere gamle vannavkjølte anleggs-
presser som skulle samarbeide.
Imidlertid oppsto det stadig proble-
mer både med vannavkjølingen og
samkjøringen, så den ene verksted-
mannen bodde nærmest i kompres-
sorhuset.

Kompressorhuset var en trasig ar-
beidsplass, der var både varmt og
larmete. Verkstedmannen, populært
kalt Zikksakk, mislikte dette arbei-
det, og han ga også uttrykk for det.

På den tiden ble det ansatt egen
anleggsprest på dette anlegget. Pres-
ten var ung og meget trivelig. Han
reiste rundt og presenterte seg for al-
le og enhver, og han kom også til
kompressorstasjonen. Presten tok
Zikksakk i hånden, og ropte gjen-
nom bråket fra kompreossorene at
han var den nye anleggspresten.
Zikksakk hørte feil og svarte: -]a, du
kain så sei, dei hær hælvetes an-
leggspræssn Lækk e dæm, å lite
samarbeisvelli e dæm og.

Presten godtok svaret og ble sit-
tende lenge å samtale med Zikksakk.

Egil Solhaug (51)

er montasjeleder
ved Rana-verkene.
Sin karriere i
Statkraft startet
han i 1957 ved

Røssåga-anlegget,
og heltfrem til
1984 var han
«slusk» fra Skjo-
men i nord til Ul-

la-Førre i sør. l
1984 gikk han over
til driften ved Ha-
nar-verkene.  
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Den 15. juni i år var det stort gjestebod på

Vadla. Det vart eit minnerikt gilde. der hog-

depunktet var då det nye skipet til Vadla-fol-

ket skulle døypast. Båten fekk namnet  Berge
Førre!

i
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Dåp i Vadla!
At  gjengen i Vadla er både ufårlege
og godhuga,  er  no  heilt  sikkert.  Det
vart prova fredag 15. juni i år. Då
hadde hovding Bjarne Berge inn-
budd ætta frå hi sida av fjellet, Ul-
la-Førre joltane, til gjestebod og
fredsarnt sarnkvem og kulturjam-
ning. Det vart eit minnerikt gilde,

Gratulerer med 10 års dagen, Sima!

f.-
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får

i
. Den 15. juni i år

var  det  10 år siden
Sima kraftverk ble
offisielt åpnet. Det-

te  ble behørig mar-
kert på messa i
Eidfjord.

3

med glødande leirbål og eldgamle
dansar og leik. Ein kar som heitte
Sputnik spela og song det beste han
kunne heile den ljose sumarnatta.

Høgdepunktet var nok då  det  nye
gilde skipet til Vadla-folket skulle
døypast. Det vart skipa til kappe-
strid om kva båten skulle heita, og
mange og gjeve var namna som vart
dikta ihop. Men ein skald som heitte
jon frå Haaranes var eit hovud kvas-

For litt over 10 år siden trykte da-
værende statsminister Odvar Nord-
li på knappen som offisielt startet
produksjonen i Sima kraftverk. Og
siden gjengen i Sima benytter en-
hver god anledning til en feiring av
et eller annet slag, ble også denne
begivenheten behørig markert, fre-
dag 15. juni, på rnessa hos Leif Ervik
og jentene (som vanlig topp serve-
ring og servioel).

I tillegg til en solid delegasjon fra
Simadalen, var også driftsbestyrer
Arne G. Pleym og ordføreren i Eid-
fjord, Leiv Anders Vambheim blant
de prominente gjestene. Og selvføl-
gelig ble det utvekslet gode taler og
overrakt gilde gaver til jubilanten
Ordføreren syntes også det var på

1
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Tekst  og foto:
Nils Egil Endresen
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sare enn dei andre og Vann ein ære-
rik siger.  Båten  skulle kallast Berge
Førre! Alle var samde om at det var
eit gildt og dugande namn, og gud-
mora, ho Bjørg frå Knutsvik, sytte
for at båten fekk rette sorten bruse-
mjød i skolten og lykke med på fer-
da.

Og mens båla døydde ner og sola
farga himmelen, drog jolte-folket
heim, glade og stinne av kjøt.

sin plass å gi et kommuneflagg bade
til driftsbestyreren og Vidar Riber
[Ivar Høberg var dessverre på ferie)
for å understreke at Sima ikke er en
egen kommune, men ligger i Eid-
fjord!

La det være sagt med en gang: det
var en trivelig sammenkomst!

En fagforeningsleder, en før-

skolelærer, en skoleelev og et
byrådsmediem fra byen Iuan
del Suri Nicaragua har be-

søkt Ulla-Førre.

NRK og Utenriks-

departementet er
gått sammen om

filmprociuksjoiieii
Norge våkner, som 5’?-
skal vise hver-
dagsgiinit fra lan-
det vårt. Ulla-Før-

re harftitt den ære
å representere

energisekloreii, og
opptakene ble gjort
den 13. juni i år.
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Ulla-Førre på verdenskartet

Onsdag 13. juni var det rene Holly-
wood-stemningen i Ulla-Førre. Da
var folk fra Fasett Film og Videopro-
duksjon høyt og lavt for å lage opp-
tak til filmen Norge våkner, et sam-
arbeid mellom NRK og Utenriks-
departementet. Hele filmen er på
cirka 50 minutter og skal vise hver-
dagsglimt fra Norge, en helt vanlig
dag. Foruten innslag fra Ulla-Førre,
vil filmen også inneholde glimt fra

blant annet VG-redaksjonen, føde-
klinikken på Aker sykehus, fiskekul-
tivering, fremmedarbeidernes hver-
dag, sommerstemning fra Troms etc.
Filmen vil bli vist på norsk  TV  og
dessuten distribuert ut til alle nors-
ke utenriksstasjoner over hele ver-
den. Fin Norges- og Ulla-Førre re-
klame! Arne O. Vold, som ikke klar-
te å stikke av da vi kom til Kvilldal,
har en stor rolle i filmen!

Nicaragua-besøk i Ulla-Førre
Tidligere i sommer hadde Sauda be-
søk av en delegasjon fra sin venn-
skapsby i Nicaragua, Iuan del Sur.
Hva var vel da mer naturlig enn å ta
en tur til Ulla-Førre og
Kvilldal?

/

 

De fire vi ser på bildet er hen-
holdsvis fagforeningsleder, førskole-
lærer, skoleelev og byrådsmedlem.

Tolk var redaktør i
Suldalsposten,

Hans Chr. Rygh,
og guide var
Kurt Sveggen

fra driftssen-
tralen ved
Vestlandsver-

kene.
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Blir  vi  dårlig orientert?

lje- og energidepartementet vet
hva man skriver om. Derfor er

det grunn til å spørre om hvorfor O-
prp. nr. 43 (1989-90) [Energil0Ve11)
mangler visse opplysninger. Det vik-
tige kapitlet «Økonomiske og admi-
nistrative konsekvenser» forteller li-
te om det som interesserer mest,

nemlig hva som skal skje med
kraftprisene i alminnelig forsyning
når man en gang i fremtiden ikke
lenger har dagens kraftoverskudd.

Man hevder (uten å si hvordan] at
et mer fleksibelt kraftmarked vil bi-
dra til en utjevning av kraftprisene.
Men vi får ikke vite om de skal ut-
jevnes oppover eller nedover.

Man sier at en ideell elforsyning
består av to deler: frikonkurransede-
len (produksjon og forbruk) og det
naturlige monopol [nettdelen). Et
monopol må ikke få misbruke sin
makt, og derfor må det prise etter
selvkost. Det høres jo bra ut.

Denne oppdelingen er trolig hen-
tet fra utenlandske varmekraftsyste-
mer. Men passer den i Norge?

Man kan bygge utallige like var-
mekraftverk, mens vannkraften er
begrenset av de vassdrag naturen
har gitt oss. Vannkraftkildene har
varierende utbyggingskostnader.
Ved bruk av markedspriser vil eie-
ren sitte igjen med en betydelig
grunnrente (ressursrente). Dette er
overhodet ikke omtalt i proposisjo-
nen!

Monopol [mono=en) betyr egent-
lig at det bare er én selger i marke-
det. Når det gjelder vannkraft, har vi
i Norge en gruppe vannkrafteiere
som tilsammen utgjør et «mono-
pol». Filologisk korrekt er begrepet
oligopol [oligo=få]. Forskjellen mel-
lom frikonkurranse og monopol er
klar, mens monopol og oligopol er
to nyanser av samme sak. Det er der-
for ikke så lett å forstå hvorfor et
monopol skal drives med selvkost,
mens et oligopol skal få et stort
overskudd.
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I figuren er det forutsatt at man
ligger så nær det samfunnsmessige
balansepunktet at ingen av oligopo-
listene er interessert i å utvide. Mer-
inntekter ved økt kraftforbruk ville
være mindre enn tapet på grunn av
lavere markedspris.

Krattpris
l t

det skilles mellom kraftstasjon og
distribusjonsverk. Proposisjonen
sier ikke hvilken av følgende to mo-
deller som bør foretrekkes:

1. «Modell Ål»
2. «Melking av elforsyningen>>

I Ål har kommunen overtatt det tid-
ligere elverkets kraftrettigheter og
selger kraften til det nye elverket.
Det nye elverket selger til samme
pris i hele Hallingdalen. Kommunen
får et stort overskudd og deler dette
ut til de abonnentene som bor i
kommunen. På lommeboka føler alt-
så disse den samme lave kraftpris
som før omorganiseringen. På lands-
basis har man oppnådd en utjevning
oppover i statistikken, men ikke i
virkeligheten.

Beholder kommunen overskud-
det, er det en skjerpet beskatning.
Ønsker man det, burde proposisjo-
nen sagt det høyt og tydelig.

Fordel til kjøperne
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I Utbvgget .
I? l

Men har man glemt hvem som
egentlig er eierne? De aller fleste er
deg og meg! Ved å organisere oss i
kommuner, fylker og stat har vi opp-
nådd stordriftfordeler. Hittil har
ikke våre kraftselskaper forsynt seg
med grunnrenten, men gitt den til
deg og meg ved å blande gammel
billig kraft og dyr ny kraft (gjen-
nomsnittspris). Eier og kjøper har
hatt sammenfallende interesser.

Ved å gå over fra gjennomsnitts-
pris til markedspris, vil man oppnå
en utjevning av norske kraftpriser,
riktignok ved hjelp av en utjevning
oppover. Det tidligere honnørordet
vertikalintegrert er plutselig blitt
gjenstand for forakt. Heretter skal

A  Vannkraft 4  Varmekraftér

Utbygginger sortert
etter stigende kostnad

Forbruk sortert etter

fallende betalingsvillighet

Balansepunkt

>  Produksjon

Ulempen med gjennomsnittspri-
sen er at den frembringer forbruk
med betalingsvillighet lavere enn
balansepunktet, altså fås en sam-
funnsmessig ulønnsom merutbyg-
ging av kraft. Slik merutbygging har
vært kalt for ressurs-sløsing. Men vil
sløsingen bli borte med bruk av mar-
kedspris? ]eg tviler på det. Trolig vil
en type sløsing bli erstattet av en an-
nen type sløsing som kanskje er mye
større.

Ved å melke elforsyningen vil
eierne bli sittende med en betydelig
arbeidsfri inntekt. Slike inntekter er
ikke alltid de som blir mest fornuftig
anvendt.

Gjennomsnittsprissystemet er et



Spleiselag av elforbrukerne i forsy—
ningsområdet. Hvis myndighetene
ønsker å påby markedspris av res-
surshensyn, og man samtidig ikke
vil skjerpe det samlede skattetrykk,
må elverkoverskuddet deles ut i
penger til innbyggerne på en måte
som er uavhengig av deres elfor-
bruk.

Hvem er <<innbyggere«? Skal alle
innbyggerne få det samme beløpet?
Skal det gis en kompensasjon til
dem som allerede har installert
elektrisk oppvarming i tillit til gjen-
nomsnittsprissystemet?

Til slutt vil jeg minne om kob-
lingen mellom kraftpris og skatt til
vertskommunene, se Fossekallen nr.
5/1990. Vil man være passiv og la
vertskommunene utnytte stigningen
fra gjennomsnittspris til markeds-
pris?

Dette var mange spørsmål. Svare-
ne burde ha stått i proposisjonen.

Erik Tøndevold

Trolsk skjær
over Telemark

Pensjonistforeningen i NVE/Stat-
kraft gjennomførte 18.-19. juni i år
en busstur for 42 pensjonister, in-
kludert 16 ektefeller. Hovedattrak-
sjonen var en meget interessant reise
med kanalfergen Viktoria oppover
Norsjø-Bandak-kanalen fra Ulefoss
til Lunde. Oppholdsværet gjorde det
mulig å være oppe på dekk og følge
med i manøvreringen av sluseporte-
ne. Men under mesteparten av buss-
turen var det småregn og dis som la
et trolsk skjær over den fruktbare og
vakre Telemarks-naturen.

Overnattingen fant sted på gamle
og velholdte Vrådal hotell, hvor vi
etter et utmerket måltid kunne gjen-
nomføre dagens trim til behagelig
dansemusikk fra et lite, men bra or-
kester.

Dagen etter besøkte vi Anne Grim-
dalens samlinger samt hennes barn-
domshjem. Et vakkert hjem, men
med 13 personer i den lille hoved-
bygningen var det nok heller trangt.
Som et apropos kan nevnes at Anne

Grimdalen var etatens nærmeste na-
bo da vi holdt til i Drammensveien
20, og at en nær slektning av henne
nå arbeider i Statkraft.

En påtenkt befaring i Tokke kraft-
stasjon kolliderte med generalover-
haling på et av aggregatene, og ble
erstattet med en muntlig redegjørel-
se av driftsbestyrer Bjarne Aamold
og informasjonskonsulent Olav
Godtland. Gjennomføringen av det
imponerende Tokke-anlegget kan vi
vel i første rekke takke generaldirek-
tør Fredrik Vogt for. Burde han ikke
få sin byste på et passende sted i Da-
len? Man bør jo hedre de gamle.

Under en kort stans på hjemrei-
sen, fikk vi også besøke Norges og
(verdens) minste stavkirke på Eids-
borg. Til tross for sine cirka 700 år er
den ennå ikke «pensjonert», men
fremdeles i bruk.

Enda et positivt trekk var det hyg-
gelige samvær vi hadde med hver-
andre under reisen, og alle er nok
med på en takk til styret med Arne
Øgaard i spissen, for utmerket plan-
legging og gjennomføring.

Gunnar Ibenholt

Vår vannkraftteknologi - klarer vi å selge den?
Administrerende direktør i Norpo-
wer, Kristofer Storruste hadde i sitt
innlegg i Fossekallen nr. 6/1990 go-
de synspunkter pa det å selge vår
vannkraftekspertise i utlandet. Per-
sonlig tror jeg at en vesentlig feil ved
norsk markedsføring. er den mang-

\

f' í

lende direkte kontakten med poten-
sielle kunder i deres hjemland. Det
er ikke nok å møte opp på interna-
sjonale konferanser eller distribuere
farverike brosjyrer.

Skal man ha forhåpninger om å
hevde seg i det internasjonale mar-

Sven Ammerud

mener vi bør sol-

se mer på direkte
kontakt med po-
tensielle kunderi

utlandet, hvis vi skal

lykkes i å eksportere vår
vonnkroftekspertise. Fo-
to: Svein Erik Dahl/-

Somfoto.

ked, må det opprettes kontor med
kompetente personer i det enkelte
land eller den enkelte region for å
bearbeide markedet, skape tillit og
helst etablere personlige vennskap
med sitt nærvær.

Særlig i utviklingsland er dette
viktig da man her ofte møter men-
nesker som tidligere har vært utnyt-
tet og som derfor er skeptiske til ut-
lendinger. Nordmenn er intet unn-
tak.

Det beste hadde naturligvis vært
at den som skal bemanne et slikt
kontor, snakker det nasjonale språk.
Men problemet kan også løses ved at
man ansetter en innfødt med de
nødvendige språkkunnskaper. Dette
er en fremgangsmåte som i stor ut-

strekning har vært benyttet av uten-
landske firmaer i Kina, hvor bare et
fåtall selv høyt oppe i departemente-
ne, snakker fremmede språk.

Den store bøygen er naturligvis å
skaffe midler til et slikt opplegg,
særlig fordi man må regne med at
gevinsten kan ligge langt frem i ti-
den.

Spørsmålet som må besvares når
man ser på vårt eget fallende vann-
kraftmarked, er etter mitt skjønn:
Har vi råd å la være?

Sven Ammerud
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Go'dag, det e
Vestlands-verkene
Tekst og foto:
Nils  Egil  Endresen

En god del av dere har alle-
rede truffet Terje Tyt-

landsvik, Vestlands-verkenes
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blide stemme i Sauda. Nå er
det vel ikke noe rart i det, at
en mannlig sentralbordbe-
tjent møter deg i telefonen
med «go'dag, det e Vestlands-
verkene» på klingende siddis-
dialekt. Verden går tross alt
framover på noen områder!
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Terjes situasjon er likevel litt
spesiell. Han er blind. Blind i
den forstand at han har kun
én grad synsfelt mot det nor-
male som er cirka l80 grader.
Dette er hans utgangspunkt
foran hver arbeidsdag i sen-
tralbordet.
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Terje 'fytlandsvik bruker inve tid summen
med barna. og han er ikke langt unna nar det
er behovfor en lekekamerat eller en hjelpen-
de hånd. Her ser vi ham sammen med de to
yngste. Anja (4 IÆZ) og Maja (3). De to eldste,
Ørjan (1 tj og Tonje (7) var pa 'ferie da bildet
ble tatt.

nntil for cirka to og et halvt år si-
den levde Terje livet etter «gassen

i bånd»-prinsippet. Alltid på farten.
Han jobbet som dykker  i  Nordsjøen
og har vært med på det meste i det
internasjonale dykkermiljøet i olje-
sektoren. Motorsykkel, vannski,
wind-surfing, hang-gliding og fjell-
liv har vært nødvendige og sentrale
ingredienser i Terjes fritid. Derfor
var det en skjebnens ironi og et av
livets lunefulle pek at han ved år-
skiftet 1987/1988 blir stilt ansikt til
ansikt med følgende faktum: han har
akutt lymfatisk leukemi, altså blod-
kreft. Under cellegiftkuren kort tid
etter oppstår det komplikasjoner
som fører til hjerneblødning. Etter
operasjonen og lang tid uten bevisst-
het, kommer neste tilbakeslag: han
har mistet synet.

-Tiden som fulgte er et eneste
vondt, mørkt minne, forteller Terje.
Det var ingen ting å leve for lenger.
Toget var gått.

Terje 'lytlandsvik er nesten blind. Likevel
håndtererhan sentralbordet ved Vestlands-
vtrrkene i Sauda. log med at han har en grad
synsfelt tilbake. kan han tvde tegn tor tegn
på dutuskjernieri og sette tlisse stunmeii til on
forståelig melding.

.Wal _.
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jeg var totalt nede for telling både
psykisk og fysisk. Smertene var
umenneskelige. jeg ville simpelt
hen bare dø. Ungene, som jeg nor-
malt tilbrakte mye tid sammen med,
interesserte meg ikke lenger. Men
kona og familien ellers var til enorm
støtte  i  denne tiden, og de nektet
meg å gi opp. Dessverre er jeg redd
for at jeg ikke satte nok pris på deres
hjelp da det var på det verste. Først i
ettertid skjønner jeg hva omsorg og
gode venner virkelig er verdt.

Sakte, men sikkert kom Terje seg
over dommedagsfølelsen og begynte
å samle sammen alle løse tråder.
Hjerneblødningen hadde ført til hu-
kommelsestap, slik at mye måtte
innøves på nytt. Huset, som han
selv hadde bygget, var for ham blitt
et nytt og ukjent sted. Likevel følte
han etter en tid at han var rede til å
gå et skritt videre. I stedet for å sitte
hjemme foran radioen og synes synd
på seg selv, ville Terje ut blant folk,
helst  i  en arbeidssituasjon. Han hen-
vendte seg til arbeidskontoret, og et-
ter lang tid og mange samtaler, var
kontakten med Vestlands-verkene et
faktum.

-jeg følte med én gang at jeg var
velkommen ved Vestlands-verkene.
Alle ville at opplegget skulle funge-
re. Det høres unektelig rart ut å skul-
le betjene et sentralbord når man er
blind, men det går an! I begynnelsen
var det store problemer, det må jeg
innrømme. jeg ble nødt til å lære al-
le internnumre utenatt og identifise-
re folk på grunnlag av stemmen. jeg
er også veldig avhengig av at fra-
værsmelding-systernet blir benyttet
100 prosent. I og med at jeg har en
grad synsfelt tilbake, klarer jeg nem-
lig å tyde tegn for tegn på dataskjer-
men og sette disse sammen til en
forståelig melding. På samme måte
finner jeg fram til de rette knappene
når jeg skal sette over telefonen eller
benytte personsøker. Og folk flest er
hyggelige og har forståelse for at det
noen ganger «klikker» Med enkle
hjelpemidler og små utbedringer
kunne jeg kanskje gjøre en enda bed-
re og hurtigere jobb.

Det er et uformelt miljø og en fin
tone oss imellom her «på huset».
Signe Breivik og de andre jentene
har i særdeleshet vært fantastisk
hjelpsomme og tålmodige. Uten de-
res holdning og innstilling ville det
aldri fungert. Slik som min situasjon
tross alt er, føler jeg at jeg nå er kom-
met et stykke videre i tilnærmingen
mot et normalt liv. jeg kan forsikre
dere alle om at jobben ved Vest-
lands-verkene har gjort underverker
med meg!
Vi vil bare si lykke til Terje! Stå på!
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Kongens sølv til Sverre Oftedal

Fredag 29. juni,  etter  34 aktive år i
Statkraft, hadde avdelingsdirektør
Sverre Oftedal sin siste arbeidsdag.
og trådte med det inn i pensjoniste-
nes rekker. I sjuende etasje i M29
var det i denne forbindelse duket til
en enkel og verdig «festforestilling»
for å markere slutten på hans inn-
sats i bedriften.

Overrekkelsen av Kongens for-
tjenstmedalje i sølv, som ble foretatt
av administrerende direktør Gunnar
Vatten, var det håndgripelige bevis

DCUOHOI :
Nytilsatt:

 

Ved sin pensjons-
avgang den 29. ju-

. ni i år ble avde-
lingsdirektør Sver-
re Oftedal hedret
med Kongens for-

tjenstmedalje i
sølv. Oftedal kan

se tilbake pa 34
aktive år i Stat-
kraft. Overrekkel-

sen av inedriljezi

ble foretatt av arl-
ministrereiide di-

rektør Gunnar Vat»
ten. Foto: Per-

Anders Hosen-
kvist/Sarnfolo.

på hva Oftedal har betydd for Stat-
kraft. Dette ble også uttrykt i Vattens
overrekkelsestale, idet han fremhe-
vet Oftedals kompetanse og faglige
egenskaper når det gjaldt prosjekte-
ring og bygging av overføringsaii-
legg. Bedriftens anleggsdrift på dette
feltet har i de senere år tatt i bruk
meget avanserte metoder og utstyr.

og avdelingen for overføringsanlegg
er blitt en slagkraftig og effektiv en-
het. -Æren for dette tilfaller for en
stor del Oftedal, som har vært en

Angermo, Roald Overmontør

Bråta, Wenche R. Regnskapssjef

Eriksen, Sissel Kontorfullmektig

Granli, Arild Overmontør

Hoem, Unni Merete Driftsarbeider

Olafsen, Per B. Avd.ing.

Tilsatt  i  ny stilling

Bonsaksen. Ian-Roger

Pettersen, Gunnar

Overmontør

Materialforvalter

Gått av med pensjon:
Bakke, Karin Driftsarbeider

Haakonsen, Karl Avdjng.
Hansen, Hans H. Førstekonsulent

Hei-mo, Ingebrigt Avd.ing.

Kvam, Einar Oppsynsmann

Myrstad, Arne Driftsarbeider

Rønnevig, Laila S. Konsulent

Svensli, Ivar Materialforvalter

Sluttet:
Fagerthun, Terje Ivar Oppsynsmannsass.

Hatlen, lack Avdjng.
Westvik, Siv. B. Førstekonsulent
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Rana-verkene

ØØR
Innset-verkene

Glomfjord-verkene
Rana-verkene

Østlands-verkene

Rana-verkene

AO-N

Østlands-verkene

Østlands-verkene

Glomfjord-verkene

Aura-verkene

AO-Ø
Rana-verkene

ØØR
AO-N

Svartisen-anleggene
Svartisen-anleggene
Rana-verkene

målrettet og utrettelig pådriver, sa
Vatten blant annet.

Ved siden av fortjenstmedaljen
vanket det gaver og gode ord, både
fra ledelse og kolleger  -  og en rose
fra jentene i Anleggsdivisjonen.

Oftedal takket for utmerkelsen,
hyggelige ord og gaver. Han uttrykte
glede og tilfredshet over å ha fått
være med på utviklingen av Stat-
kraft, fra han som ung ingeniør be-
gynte ved Fjernledningskontoret og
frem til i dag hvor han så slutten på
spennende og interessante 34 år.

Men når dette var sagt, mente Ofte-
dal at han sluttet på det riktige tids-
punkt. Han tenkte da på de mer eller
mindre turbulente tider Statkraft er
inne i.

Oftedal overrakte ved denne an-
ledning Statkraft en samlet oversikt
over de viktigste data for alle led-
ninger med understasjoner samt de
fire anleggssentrene, bygget i perio-
den 1950-1990. Oversikten omfatter
blant annet historikk, antall kilome-
ter ledning, kostnader og FoU.

Det var mange som viste Oftedal
oppmerksomhet da han sluttet, og
han har bedt Fossekallen overbringe
en hjertelig takk til dem alle. Det er
hermed gjort. Samtidig vil vi ønske
Oftedal, en av våre mest trofaste bi-
dragsytere, et langt og lykkelig
otium. Aud Berg

Ut å søke tjeneste . . .

En av våre blide og tjenestevillige
sjåfører, Steinar Bognerud. har etter
12 års tjeneste i Statkraft forlatt oss
til fordel for Regjeringen. Nå har han
dog ikke tatt sete blant våre minist-
re, men påtatt seg det store verv å
kjøre statsrådene hvor de måtte øns-
ke. Med andre ord. Steinar er blitt
tilsatt i Regjeringens Biltjeneste. Vi
sier takk for all smilende hjelpsom-
het.

På Steinars siste 'arbeidsdag i
Statkraft vanket det gaver og bløtka-
ke. - Siden jeg ikke kan få takket
dere alle personlig. vil jeg på derme
måten si tusen takk for gaven jeg
fikk da jeg sluttet i Statkraft, sier han
til Fossekallen.
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Frist for innlevering av kryssord:
17. september

Vinnere:

May-Britt Aas
NVE

Hege Hedén
NVE

Ingar Aas
Ski
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Aaars, Øystein
r. 220

 


