
• 
t-NASKAL ? 

''\SEN HETE- Av 

• • 

ETATSAVIS 
FOR NVE 

No.O 
1987 

Det nye NVE skal få sitt eget organ fra 1988. Med 
dette introduksjonsnummeret slår våre informa- 
sjonsmedarbeidere an tonen. 
Det nye organet blir mer avispreget enn vi har 
vært vant til. Det vil også i større grad legge vekt 
på stoff fra etaten, og derfor først og fremst tjene 
som et internt organ. Deler av stoffet vil likevel ha 
interesse utenfor våre egne rekker. 
Det er et mål at avisen skal føre til bedre gjensidig 
kunnskap om alle deler av etaten, sentralt og i 
distriktene. Slik vil avisen kunne bidra til større 
samhørighet mellom alle NVE-ere, og den vil 

' kunne spille en viktig rolle i forbindelse med den 
organisasjonsutvikling vi nå arbeider med på 
bred front. 
Våre informasjonsmedarbeidere vil måtte dra det 
tyngste lasset med den nye NVE-avisen. Men de 
vil være helt avhengige av bidrag, tips og innspill 
fra organisasjoner, foreninger og fra den enkelte 
medarbeider. Fra ledelsens side vil vi etter beste 
evne bidra med stoff vi tror kan ha interesse. 
Den første innsatsen for den nye avisen har vi alle 
en oppfordring til å gjøre i forbindelse med 
navnekonkurransen som er utlyst i dette introduk- 
sjonsnummeret. 

Erling Diesen 

FRIST FOR STOFF 
TIL NR 1  Nr1 erplanlatutgitt 
i første halvdel av februar. Stoff til nr 1 ma være 
redaksjonen i hende før jul. 
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Det er for tidlig for champagnekorkene. ,,, :==?ijf.J.f' 
Dette er nemlig ikke første nummer av den • - . : - .  
nye avisen vår, det er ikke engang et 
prøvenummer. Det er imidlertid et introduk- 
sjonsnummer- med det mener jeg at vi her 
ønskervelkommen til den nye avisen!-og 
at vi her vil fortelle mer om intensjonene 
med den - så får det første ordinære 
nummeret i februar neste år innlede den 
nye avisepoken i NVE. . . 

Fortsetter neste side. , & . . - - - . A . .  __;,;.::=:•f'- • .,.....,.  



Fra side 1: 

Redaksjon 
Avisens redaksjon er enkelt og ubyråkratisk 
lagt opp. NVE-avisen utgis av informa- 
sjonskontoret på vegne av NVE. 
Informasjonskontoret ledes av Wenja 
Paaske, mens Frode Guldvog er gitt 
oppdraget som redaktør av avisen, med 
lrlin Taugbøl som redaksjonssekretær. 
Redaktøren kom til NVE først i sommer og 
er derfor presentert i en egen notis, mens 
lrlin tør være velkjent av svært mange etter 
over ni år i etaten. 

Intern etatsavis 
Når samarbeidet med Statkraft om 
FOSSEKALLEN opphører ved årsskiftet, 
har vi altså valgt å satse på en ren etatsavis 
-en  avis for og med medarbeiderne i NVE. 
Faglige artikler i avisen vil selvfølgelig 
kunne bli brukt i ekstern kommunikasjon, 
men selve avisen er i første rekke myntet 
på NVEs medarbeidere over hele landet. I 
den uhyre viktige nyorienterinsfase deler 
av NVE befinner seg, er det vart håp at 
avisen vil bidra til å fremme lagånd og 
fellesskapsfølelse i etaten. 

Innhold 
Den nye avisen har i utgangspunktet vide 
rammer når det gjelder innhold, det må en 
bedriftsavis av denne typen ha. Det aller 
meste av stoffet vil likevel ha en eller annen 
form for tilknytning til NVEs og/eller 
medarbeideres virksomheter/interesse- 
områder - men det kan jo i og for seg 
spenne fra gasskraftverk til kake- 
oppskrifter. 

Bli med fra starten! 
I en egen ramme har vi listet opp en rekke 
aktuelle stoffområder for den nye avisen. 
Noen av dem vil etter hvert komme i mer 
faste former, andre vil komme av og til, og 
noen vil kanskje bare bli realisert i lite 
omfang. Mye skal dessuten få lov og tid til 
å utvikle seg etter hvert. Og vi håper jo at 
mange vil ha noe å bidra med innenfor s!ike 
vide rammer. 
Send oss noen ord når det skjer noe! Ikke 
gå ut ifra at vi vet om det, vi er bare normalt 
synsk. Send oss noe vi kan sette på trykk 
-eller gi oss et tips i posten eller på telefon, 

så skal vi sørge for tekst og bilde. Men da 
må vi først vite om det! 
Gi dine kolleger i etaten en gløtt inn i din 
faglige verden: Skriv en faglig artikkel om 
aktuelle arbeidsoppgaver - det behøver 
ikke være noen doktoravhandling (helst 
ikke). Snakk med oss om det! 
Eller send oss et debattinnlegg - eller en 
kommentar - eller en hyggelig melding. 
Det eneste vi forlanger er normal skikk og 
bruk - og at du skriver under navn eller 
kjent signatur. Og så må vi jo forbeholde 
oss retten til å forkorte, redigere og 
refusere. Men da må vi først ha fått noe i 
hende. 

Avisens form, volum og 
frekvens 
Dette introduksjonsnummeret gir et 
inntrykk av hvordan avisen er tenkt 
utformet, selv om mange detaljer ennå er i 
arbeid - blant annet mangler jo navnet! 
Dessuten mangler et antall sider: vanlige 
utgivelser vil ha 8 eller 12 sider. Det er 
foreløpig beregnet utgitt 6 ordinære numre 
i 1988 - 3 i hvert halvår. 
Avisformen er valgt for å gi et uformelt preg 
som forhåpentligvis vil virke innbydende 
på potensielle skribenter i etaten. Samtidig 
er det meningen at bruk av 2 farger, 
profesjonell grafisk formgivning og god 
papirkvalitet skal gi en attraktiv trykksak. 

Og så var det navnet da! 
Jeg har allerede flere ganger fått spørsmål 
om hva jeg har imot navnet FOSSE- 
KALLEN. Og svaret er hver gang: ingenting. 
Hadde vi valgt å videreføre bladet som det 
er idag, ville vi selvfølelig også ha beholdt 
navnet. Men når vi na engang har valgt å 
utvikle noe nytt- og bladet FOSSEKALLEN 
fortsetter som det er i Statkrafts regi - da 
synes jeg vi også må ta bryet med å finne 
et nytt navn til det nye produktet. 
Og det er altså det vi nå skal. Så nå gjelder 
det: finn et godt navn til den nye NVE- 
avisen. Skriv ned og send inn forslaget ditt. 
Men vær rask, fristen er kort! 
Og forøvrig venter redaksjonen på ditt 
bidrag. Fristen for stoff/forslag til det første 
ordinære nummeret av den nye NVE-avisen 
er svært kort: 21. desember. Men rekker du 
ikke den, kommer det nye sjanser. Nr. 2 vil 
bli laget i løpet av januar/februar 1988-så 
vet du det. Hører vi fra deg? 

OLD 
Det er altså IKKE meningen å sette opp noen fiks ferdig stoffmeny 
som skal gå igjen i alle numre av avisen. Men her følger en oversikt 
over en del punkter og temaer som vi synes hører naturlig med i en 
avis av denne typen. Og om noe ikke står i denne listen, betyr ikke 
det at det ikke hører hjemme i avisen. Men til saken: 

• Redaksjonelle artikler og reportasjer 
• Faglige artikler fra medarbeidere i NVE (og utenforstående - fag i 

vid forstand) 
• NVE rundt- stoff fra og om avdelinger og kontorer, arbeidsoppgaver, 

medarbeidere, reiserapporter. 
• Orienteringer om aktuelle temaer 

(f.eks. OU-prosjektet) 
• M29-spalte - husorienteringer - notiser 
• NVE utenfor M29 - notiser 
• ederspalter 
• Apne spalter - debatt - kommentarer 
• Personalia-spalter - Nytt om navn 
• Innenlands & utenlandsklipp 
• Nytt fra personalorganisasjonene 
• Nytt fra idrettslag & fritidsgrupper 
• Småstoff /notiser om aktiviteter som har skjedd 

- og som skal skje 
• Markedsplass: notiser om salg/kjøp/bytte/kontakt 
• Lette spalter - humor 
• Petit, kultur, hobby 
• Premiekonkurranser 

Visstnok en nyskapning av et tiltak for nyansatte i den nyere 
NVE-historie, men slett ingen første og siste gang, om vi har 
forstått det rett. 
På et stort anlagt infomøte (som det heter når lunsj er inklu- 
dert) 30. oktober fikk NVEs nyankomne medarbeidere i løpet 
av sommeren og høsten presentert ulike sider ved etaten i 
form av generell informasjon fra ledelsen og andre nøkkel- 
personer. 

Mange deltakere 
Nærmere 40 personer deltok på møtet 
som ble avviklet på en effektiv måte - 
og med god stemning. De som hadde 
vært i etaten mer enn et par uker hadde 
rimeligvis allerede fått med seg den 
mest grunnleggende informasjonen på 
sine respektive avdelinger/kontorer, 
men infomøtet var likevel en nyttig 
oppsummering og ga ytterligere kjøtt 
og blod på det som kalles NVE. 

Korte og poengterte foredrag 
Fra programmet nevner vi at Erik Nybø 
ønsket velkommen til møtet. Erling 
Diesen snakket om «Det nye NVE» og 
«NVE, en arbeidsplass med utviklings- 
muligheter». Pål Mellquist foredro om 
«To direktorater - en målsetning». 

Sistnevnte syntes forøvrig at dagens 
nyansatte nok var heldigere enn han 
selv var da han for 16 år siden meldte 
seg på kurs for nyansatte saksbehand- 
lere - og fikk beskjed om at han ikke 
hadde ansiennitet nok. Et annet poeng 
av den mer lødige sorten fra Pål 
Mellquists side var at 60% av Vass- 
dragsdirektoratets virksomhet idag 
ikke er knyttet til kraftproduksjon, noe 

som nok kan stå som et godt eksempel 
på at NVE forandrer seg og blir tillagt 
nye og viktige oppgaver. Arthur 
Aamodt snakket om personalpolitikk, 
og Wenja Paaske om at «vi er alle 
informasjonsmedarbeidere». Asbjørn 
Vinjar ga til beste en del korte glimt fra 
hovedpunktene i NVEs historie siden 
Kanalvesenet ble opprettet i 1804. 



lnfomappe 
Møtet ble avsluttet med en spørsmåls- 
runde, og deltakerne fikk utdelt en 
minimappe med noe basisinformasjon 
i tillegg til det som står i «Ny i NVE». Det 
gjelder f.eks. bruk av fleksibel arbeids- 
tid og terminal, og liste over kontakt- 
personer for personalorganisasjonene 

og idrettslag og fritidsgrupper. Denne 
mappen vil normalt bli utdelt til de 
nyansatte i de aller første dagene, og 
er ment supplert med aktuell informa- 
sjon fra avdelingene/kontorene. 
Personalkontoret vil følge opp dette 
tiltaket i framtiden, og eventuelle 
spørsmål kan rettes til Else Hole (AP). 

Idrett & fritid 
Etter lunsj og visning av VN-videoen 
«Kraft og vassdrag» var tiden inne for 
en gjennomgang av de mer sosiale 
sidene ved arbeidsplassen NVE. 

Hovedverneombud Trond Ljøgodt 
hadde gitt en kort orientering om 
arbeidsmiljøutvalget. Lederen for 
idrettslaget, Elisabeth Haug i Statkraft 
(laget er felles), orienterte om idrettstil- 
budene og de ulike gruppene. Anstein 
Haugen gikk deretter gjennom de mest 
aktuelle fritidstilbudene - og omtalte 
grupper for det meste fra bridge til jakt 
& fiske. 

Tekst & foto: frog 

Etter møtet snakket vi med to av 
de nye medarbeiderne. 

Heidi Christensen, 
f.ktr.fullm., VHI. 
Alder: 19. 
Tiltrådt: 7.9.87. 
Bakgrunn: 3-årig handel & kontor, 
datalinje med tekstbehandling. 
Har hatt vikaroppdrag i Norsk Personal. 

-Jeg kjente til NVE fra før gjennom mor Gerd, som har vært i A i mange år. Jeg 
var på utkikk etter jobb med bruk av data og tekstbehandling, og det bød seg 
en mulighet i VHI (Iskontoret). Videreutdanning innen data er det jeg satser på, 
og det hadde selvfølgelig vært ypperlig hvis det lot seg realisere innen etaten. 
-Det har ikke vært noen spesielle problemer med å begynne her i NVE, synes 
jeg, men det har nok vært en fordel at jeg sitter på forværelset slik at jeg stadig 
kommer i kontakt med folk. Det er lettere å bli kjent da. 
- Når det gjelder infomøtet, er jeg positivt overrasket. Særlig synes jeg 
opplegget med korte foredrag var bra. Dermed fikk vi konsentrert informasjon 
uten at det ble langtekkelig og kjedelig. Det var fint å få satt det inntrykket jeg 
har fra kontor/avdelingsnivå inn i en større sammenheng. 

John Ånon Jonassen, konsulent, AØ. 
Alder: 26. 
Tiltrådt: 1.9.87. 
Bakgrunn: sosialøkonom, 
eksamen våren 1987. 

- Dette er min første fagrelaterte jobb, og det er helt tilfeldig at jeg er havnet i 
NVE. Jeg hadde hørt om NVE som forvaltningsetat under utdannelsen, og 
stillingen som budsjettkonsulent ble utlyst nettopp når jeg var på utkikk etter 
noe tilsvarende. 
- Jeg synes den første tiden i NVE er gått greit og uten spesielle problemer. I 
begynnelsen var det riktignok vanskelig å komme i kontakt med folk utenfor 
kontoret vårt, men her kom Danmarksturen beleilig inn. Nå synes jeg at jeg 
kjenner mange flere. 
-Infomøtet var et positivt tiltak, selv om jeg nok hadde funnet ut det meste av 
de mer praktiske sakene i løpet av 2 måneder. Det ble likevel en fin opp- 
summering, og det var bra a møte hele ledelsen samtidig. Men det ble mye 
enveiskjøring, noe det kanskje må bli på et slikt møte. Det ville vært en fordel 
med større mulighet for spørsmål underveis - samt at det gjerne kunne vært 
færre deltakere. 



NVEs årsfest 1987 var også en 
velkomstfest for Generaldirektør 
Erling Diesen. Over 120 festkledte 
og feststemte NVE-ere sørget for 
at arrangementet ble riktig vel- 

lykket, godt hjulpet av et innsats- 
fylt kantinepersonale og idretts- 
lagsmedlemmer. Vi bringer her 
noen bildeinntrykk fra festen, 
uten ytterligere kommentarer. 

Redaktøren 

Ny avis - ny redaktør. Det er vel 
kanskje bare som det skal være. 
En kort presentasjon kan se slik 
ut: 
Frode Guldvog er innfødt 
Oslo-gutt på 40 år. Markeds- 
føringsutdannelse. 7 år med 
reklame og informasjon ved 
NEBB Skøyen. Deretter 4 år 
som journalist og redaktør i 
fagpresse - bl.a. redaktør av 
bladet «Radiobransjen» i 2,5 år. 
Har de seneste 6 årene drevet 
egen virksomhet som fag- 
oversetter/tekstforfatter (bil + 
elektronikk, bl.a.). Følte behov 
for nye oppgaver, var nysgjerrig 
på info-tjeneste i staten og 
havnet i NVE 1. juni i år. Sivil- 
stand: gift med Anne. Bor og 
trives på Voksen Skog. Har blå 
bil. Skriver ofte under signaturen 
frog. 

Navn må 
avisen ha! 
Det er ikke hver dag man skal sette navn på en ny avis, men 
nå er altså spørsmålet: - Hva skal den nye NVE-avisen hete? 
Ikke er det tid til noen nøling heller, fristen er nær: 
17. desember! 
Forslagene vil bli vurdert av en jury som består av Erling 
Diesen (GD), Marit Flood (VU), Anna Ulen (EKA) og red. Juryen 
vil utrope et vinnernavn, og forslags-stilleren vil bli behørig 
premiert. Hvis flere har foreslått samme navn, vil vinneren bli kåret ved 
loddtrekning. 
Så kom igjen: finn et fint navn til NVE-avisen, skriv det på et ark sammen 
med navnet ditt + avd. - og send det til lrlin Taugbøl 637 (M29) ir,nen 
17. desember. 

Redaksjonen ønsker 
alle lesere og bidragsytere 

en riktig 


