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La champagnekorkene sprette 
- her er LESEHESTEN, vår nye 
etatsavis. 
Les mer om navnet på side 2. 

STERKT MEDIA-MØTE 

Hindnam 
fra borde 

Sjefen for stønadskontoret har 
gått av med pensjon. Stort 
avskjedsintervju. 

SISTE SIDE. 

Det ble skikkelig temperatur i TV-studio med V-folk i debatt med tema 
«Gasskraft eller vannkraft». På bildet (fra venstre): Nils Gunnar Lie, 
NRK; Erik Kielland, VU; Jon Arne Eie, VN; Pål Mellquist, V og Ivar 
Steen-Johnsen, NRK. 

SIDE 4-5. 
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Med dette presenteres det 
første ordinære nummer av 

den nye NVE-avisen 
GENERALDIREKTØREN 

Den navnekonkurransen som var utlyst i 
introduksjonsnummeret i desember i fjor, 
fikk stor oppslutning. Resultatet har dere 
allerede sett ovenfor på første side. Kon- 
kurransen er nærmere omtalt på et annet 
sted i bladet. 

Vi befinner oss stadig i begynnelsen av 
året. Det kan derfor være grunn til å kaste 
et blikk framover i 1988. 

Statsministeren understreket allerede i sin 
nyttårstale at vårt forbruk må reduseres, 
økonomien må strammes inn både i 
offentlig og privat sektor. Det budsjett 
Stortinget vedtok før jul bærer tydelig 
preg av at også NVE har måttet ta sin del 
av innstrammingen. 

Vi har spesielt vært bekymret for forbyg- 
ningsvirksomheten. Der sto vi overfor 
faren for betydeligere innskrenkinger eller 
reduksjon av bevilgningene gjennom flere 
år. Våre alvorlige forestillinger overfor stor- 
tingskomiteen ga tydligvis resultater. Vi 
fikk en påplussing på 10 mill. kroner til 
totalt 35 mill. Dermed slapp vi å sende ut 
oppsigelser til noen av våre ansatte i 
denne sektoren sammen med jule- og 
nyttårshilsener. 

Men budsjettrammen skulle åpenbart hol- 
des. Noen dager etter det glade budskap 

- L i f i . -  
kom en tilsvarende kalddusj. Under den 
avsluttende budsjettbehandlingen redu- 
serte Stortinget bevilgningen til statsstø- 
nad med 10 millioner kroner til 111 mill. 
Stønaden er ida Statens eneste effektive 
virkemiddel for a hjelpe til med sammen- 
slutningen av everk - en utvikling Stor- 
tinget sterkt har gått inn for. 

De bevilgede lønnsmidler er også for 
knappe. Vel 30 stillingshjemler står uten 
dekning i budsjettet. Vårt klare mål er å 
redusere antall ubesatte stillinger til et 

langt lavere tall i løpet av året, og vi er 
allerede godt på vei. 

Det ligger derfor an til at vi må søke om 
tilleggsbevilgning lenger ut i året. Den inn- 
stramming som her er foretatt overfor 
NVE, går forøvrig langt videre enn det 
andre deler av statsforvaltningen har vært 
utsatt for. 

Samboerforholdet i Middelthunsg. 29 
med våre venner i Statkraft har ført til at 
huset for lengst er blitt for lite, til tross for 
at mulighetene er utnyttet til det ytterste. 
Det finnes nok medarbeidere i begge eta- 
ter som ikke har så gode fysiske arbeids- 
forhold som ønskelig kunne være. I tillegg 
har både vi og Statkraft hver 4 - 5  kontor- 
steder rundt om i byen. Dette fører til 
nedsatt effektivitet i arbeidet. Arbeidsfor- 
holdene kan ikke bli gode for noen av 
partene før Statkraft får sitt eget hus, og 
vi begge får samlet våre tropper. Vi kan 
derfor bare ønske Statkraft lykke til med 
byggeplanene. 

I det året vi nå er inne i må jeg bare 
appellere til alle medarbeidere i NVE om 
å utnytte de begrensede ressurser vi er 
blitt tildelt så effektivt som overhodet 
mulig, slik at vi også i disse trengselstider 
kan skjøtte våre oppgaver på en skikkelig 
måte. 
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Og vinnernavnet er:-. Det har selvfølgelig 
alle nå sett. Men her noen ord om hvorfor ( 
avisen ble døpt LESEHESTEN. 

Aller først: takk for alle innsendte forslag 
- det var intet å utsette på oppslutningen. 
Og vi gratulerer vinneren av navnekonkur- 
ransen: Britt Kaalstad, AA, som har fått 
premien overlevert, en Panasonic lomme- 
disco med radio. 

Blant mange gode forslag synes vi altså 
at Britt Kaalstads LESEHESTEN var det 
beste. Jo jo, sier kanskje mange av leser- 
ne, men det er vel ikke noe ordentlig navn. 
For det er det forsåvidt ikke. Men det blir 
det jo - når vi bare har fått brukt det en 
stund, nettopp som navn på avisen vår. 

Men det var vel mange andre navn vi 
kunne valgt? Ja, det var det - vi kunne 
f.eks. velge mellom vann & fosser, vass & 
energi i mange former og varianter, de 
fleste godt egnet som avisnavn, i og for 
seg. AIie disse navnene med tilknytning til 
fagområder, avdelinger og NVE-aktivite- 
ter har imidlertid den ulempen at de ikke 
favner HELE etaten - ganske enkelt fordi 
virksomheten er så uhyre omfattende. 

Og det betyr igjen at det vil være noen 
som blir utenfor - og blir sure for det. 

Det fine med vinnerforslaget er at navnet 
går direkte på det eneste som er felles for 
absolutt hele etaten - hesten i logoen vår. 
Samtidig går det første ordet i navnet 
direkte på hva man nå engang gjør med 
en avis. Dessuten er navnet rimelig kort, 
og det går godt i redaksjonell bruk og 
dagligtale. 

Derfor: det er all grunn til å være storfor- 
nøyd med navnet på den nye avisen vår. 
Gratulerer med LESEHESTEN! Bruk den! 

FRIST 
TIL NR2 
Redaksjonen takker 
alle bidragsytere til 
nr 1. LESEHESTEN 
2/88 er planlagt 
utgitt medio april. 
Stoff til nr 2 bes 
vennligst levert 
redaksjonen så 
snart som mulig og 
senest innen 
4. mars. 
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Av Pål Meland og 
Hans Habbestad 

Skål! Kull er det dominerende brenselet på kraftverkene. 

Slik, - med en dansk bitter løftet mot forsamlingen, åpner direktøren sitt 
foredrag om produksjon av elektrisitet på det danske Sjælland. Som gode 
nordmenn merker vi oss at klokka er 10 på formiddagen. Vi ser oss skyldbe- 
tynget rundt, slår fast at dette er en vanlig arbeidsdag, svelger vår velkomst- 
skål og skjønner at det fortsatt er visse kulturforskjeller mellom våre nordiske 
land. 

Glimrende foredragsholdere, -dejlige danske 
smørrebrød, - et spennende besøk ved et 
større kullkraftverk, og stor dansk gjestfrihet. 
Dette var noe av innholdet i NVEs informa- 
sjonstur til Danmark ifjor. 
Turen, arrangert av Velferdsutvalget i NVE, 
hadde til hensikt å gjøre deltagerne bedre 
kjent med forholdene i den danske elforsy- 
ningen. Reisen til Sjælla'ld var også et møte 
med det blide Danmark, riktignok i tåke og 
høstlige temperaturer, men ikke verre enn at 
en merker den miljøskapende effekten slike 
arrangementer har - både mellom nabofolk, 
og mellom de NVE-ere som deltok på turen. 

ELKRAFT 
Elkraft, vert for NVEs delegasjon, er et av flere 
selskap som deler oppgaven om å forsyne 
danskene med elektrisitet. 
Elkaft fungerer som et selskap med begrenset 
ansvar, underlagt en viss offentlig innflytelse. 
Innenfor sitt område, som omfatter den tett 
befolkede øya Sjælland, med bl.a København, 
har de prosjektansvar for alle kraftverk med 
en produksjon over 60 MW. De har ansvar for 
utbygging av alternative energikilder, overfø- 
ring av energi, renseanlegg etc. 
I Elkafts område er det 7 kraftverk med en 
totalproduksjon på 3800 MW. Maksimallast i 
området er idag ca 2800 MW. Strategien er 
klar: Det skal alltid være minst 20% overkapa- 
sitet i forhold til maksimalbelastning. Den for- 
ventede stigning i det innenlandske forbruk er 
på ca 2% pr. år. 
Til forskjell fra den norske samkjøringen av el, 
er det f .eks ingen utveksling av elektrisk kraft 
mellom Elkrafts område, Sjælland og resten 
av Danmark. Prinsippet bygger på at energi 
produsert på forbruksstedet, gir lave overfø- 
ringskostnader og dermed en lavere energi- 
pris. Dette forutsetter at energibæreren ikke 
er stasjonær, (kull, olje etc.), og at kapasiteten 
i produksjonssystemet er tilstrekkelig. 

KULL 
Hovedsakelig all kraft som produseres i Dan- 
mark i dag kommer fra kullfyrte varmekraft- 
verk. Dette er en relativt ny situasjon. Dans- 
kene har nemlig verdensrekord i overgang fra 
olje til kull: I 1973 ble 88% av all elektrisitet 
produsert v.h.a. olje. Oljekrisa åpenbarte bru- 
talt svakhetene ved denne enrgibæreren, og i 
1986 var oljens andel i el-produksjonen redu- 
sert til 4%. 
Idag er Polen og Australia hovedleverandører 
av kull. Syd-Afrika leverte tidligere 16,5% av 
alt kull til Danmark, men idag leveres ingen- 
ting. 

For å sikre en stabil tilførsel av kull sprer 
danskene sine kullkjøp slik at maksimalt 30% 
kjøpes fra et land - og maksimalt 25% av en 
enkelt leverandørs kapasitet. Det blir ikke inve- 
stert i egne skip eller gruver. 
Kullreservene er til enhver tid så store at de 
utgjør minst 30% av siste års forbruk, eller 
minst 50% av siste vinters forbruk. Da vi 
besøkte Elkaft var kullreservene store nok til 
ca 9 mnd. produksjon av elektrisitet. 

AMAGERVERKET 
Fra Elkafts hovedkvarter gikk turen til Amager- 
verket. Amagerverket er et stort kullfyrt var- 
mekraftverk som ligger på Sjælland helt ute 
ved kysten litt syd for København. Verket ble 
bygget i 1971. 
Amagerverket er i prinsippet et kondensa- 
sjonskraftverk som produserer både elektrisi- 
tet og varmt vann. Kullet knuses til støv før det 
blåses inn i brennkammeret sammen med 
forvarmet luft. Vannet som sirkulerer i anlegget 
varmes opp til over 500 grader C. Dampen 
slippes så under høytrykk ut i de to turbinene 
som driver hver sin generator. Etter å ha pas- 
sert turbinene vil dampen fortsatt være energi- 
rik. Istedet for å kjøle ned denne dampen i 
Øresund har man valgt å sende det varme 
vannet rundt til energiforbrukere if .eks Køben- 
havn. 
Ved en elproduksjon på 250 MW kan verket 
levere ca 120 MW fjernvarme, mens en elpro- 
duksjon på 220 MW gjør verket istand til å 
levere hele 230 MW fjernvarme! Under optimal 
drift regner en med at verket idag har en 
virkingsgrad på ca 80%. 

SAMKJØRING MED SVERIGE 
Spesielt i våte år importerer Elkraft rimelig 
vannkraftenergi fra Sverige. I Øresund ligger 
det kabler med overførinskapasitet på 1200 
MW. Det er i sommerhalvaret denne importen 
er størst, og en har på et enkelt år importert 
hele 30% av behovet i Elkrafts område. Impor- 
ten fra Sverige vil sannsynligvis reduseres i 
årene framover, både fordi energibehovet i 
Sverige øker, og p.g.a. svenskenes avgjørelse 
om å avvikle sine atomkraftverk innen 2010. 

ELEKTRISITETSPRISEN 
Elektrisitetsprisen til alminnelig forsyning, 
inkludert alle avgifter er 73 øre pr kWh. Etter 
norsk målestokk er dette en høy pris. Myndig- 
hetenes avgifter er imidlertid på ca 44 øre 
kWh. Produksjons- og distribusjonsprisen blir 
derfor ikke svært forskjellig fra norsk gjen- 
nomsnittspris, nemlig ca 29 øre. 

Masnedø vindmøllepark. 

VINDKRAFT 
Fra langt tilbake i tiden har vindmøllene satt 
sitt preg på det danske kulturlandskapet. I 
dag er det bygd ny teknologi rundt et gammelt 
prinsipp, og resultatet er store strømlinjefor- 
mede møller som dekker 0,5% av Danmarks 
totale elbehov. - Og kulturlandskapet?? Ja - 
det må jo nødvendigvis ha endret seg endel. .. 
Myndighetenes målsetting på sikt er å dekke 
ca 1,5% av landets elbehov med vindmøller. 
Vindmøllene synes godt i landskapet. De lager 
støy, Oij det er vanskelig å bestemme hvor de 
skal sta. De fleste dansker er for vindkraft, 
bare møllene ikke står i ens egen kommune, 
men i nabokommunen. 
Dagens produksjonspris på vindkraft er ca 38 
øre pr kWh og investeringskostnadene er ca 
7 -8.000 pr kWh. 
Danskene har dessuten satset på eksport av 
vindmøller og vindkraftteknologi og har gjort 
dette til et milliardforetak. 

BIOMASSE 
Elkraft arbeider også med bruk av biomasse 
til elproduksjon. Det blir produsert svært lite 
el pa biomasse, og man var relativt pessimis- 
tiske med hensyn til biomassens framtid på 
dette området. Fra 1989 er vedtatt forbud mot 
brenning av halm på markene, og det er 
meningen at halmen skal inn i elproduksjonen. 

NORDSJØGASS I DANSKE VARMEKRAFT- 
VERK? 
Elkraft følger våkent med den norske sat- 
singen på gasskraft. Med bakgrunn i dagens 
prisforhold synes ikke gassen å være noe 
realistisk alternativ til kull i dansk elproduk- 
sjon. I Danmark er prisen på kull satt til 1/3 av 
prisen på naturgass når denne brukes i pro- 
duksjon av elektrisitet. 

MILJØVIRKNINGER 
Med omsorg for våre norske fiskevann var 
luftforurensningsproblematikken uunngåelig. 
På direkte spørsmål om svovelutslipp fra den 
150 m høye pipa ved Amagerverket var svaret: 
10 tonn pr. dag. 
Elkraft regner med at svovelutslippene er 
redusert til det halve i løpet av siste ti-års 
periode. Dette har flere årsaker: 
Elektrisitet ble tidligere produsert av olje med 
opptil 3,5% svovelinnhold, mens det kull man 
bruker idag inneholder i gjennomsnitt 0,7% 
svovel. Det har dessuten skjedd en overgang 
til nye verk med bedre renseanlegg. Danskene 
skjerper stadig kravene til rensing, og det er 
rimelig å regne med fortsatt reduksjon i 
svovelutslippene forårsaket av dansk el-pro- 
duksjon. 
Det faktum at Elkraft i dag forsyner ca 400.000 
husstander med fjernvarme bidrar også til en 
reduksjon i utslipp fra forbrenning av kull og 
olje i små anlegg uten rensing. 

Hans og Pål 
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Mellom plenumsdiskusjoner og 
språkforedrag ble deltakerne delt i 
grupper på fire, som i løpet av et 
par dager på Sjusjøen Panorama 
Hotel ble kjørt gjennom et knall- 
hardt mediaprogram. Det skal 
imidlertid ikke stikkes under stol at 
de aller fleste deltok med fynd og 
klem og faktisk hadde det ganske 
morsomt! 
Dette «møt media-kurset ble 
arrangert av Fad, med førstekon- 
sulent Asbjørg Harstad Antonsen 
som ansvarlig kursleder. Initiativet 
til NVEs deltakelse i et slikt kurs 
kom fra Wenja Paaske, som også 
hadde ikke så rent få fingre med i 
opplegget til og avviklingen av kur- 
set. 

1111 Ci  Frode Guldvog 
I l l i l l l l l l i l i l l l l i l l l l  

Joda, det var der alt sammen: saftige overskrifter, 
1 

vinklede ingresser og mer eller mindre saklige tekster. 
Og radio- og TV-intervjuer, og «Fredagsforum» som 
luktet svidd. 
Mye av det saftige og svidde var heldigvis rollespill. 15 
nøkkelpersoner fra V-avdelinger over hele landet har 
møtt media på nært hold - men det var på kurs. 

Deltakergruppene var etter hvert 
innom det meste i våre dagers 
mediakjør: intervjuer i TV og radio, 
i dags- og fagpresse. De fleste syn- 
tes nok ikke det var noen utsøkt 
fornøyelse å se seg selv i ekstremt 
nærbilde på TV-skjermen, men så 
likevel raskt poenget med at dette 
skjedde på kurs og ikke i den atskil- 
lig mer nådeløse virkelighetens 
verden - denne gangen. Under 
varme og ubarmhjertige lyskastere 
ble deltakerne i gruppene i tur og 
orden TV-intervjuet av NRK-Dags- 
revyens pågående Nils Gunnar Lie, 
Ivar Steen-Johnsen eller Gunnar 
Helljesen, hvoretter resultatet ble 
vist på skjermen og «plukket» fra 
hverandre. Om det til tider ikke var 

 - -  
0 Sjusjøen. 

- - - / ' e t  til mediakurs pa 
distrikter sarn 

V-folk fra Oslo og 

I panelet f. v.: Ivar Ødegaard, Østlendingen; Geir Helijesen, NRK; Nils Gunnar Lie, NRK; 
Arve Granlund, NRK og Magne Lein, Teknisk Ukeblad. 

Arve Granlund radiointervjuer Bård Andersen, VF. 

direkte behagelig, så var det der- 
imot uhyre lærerikt, slik vi tolket 
deltakerne. Og for ordens skyld: 
smilet var aldri langt unna, og det 
ble da også mye humor ut av det. 
Humor, ja. Det ble laget 2 studiode- 
batter av typen «Fredagsforum», 
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med titlene «Damsikkerhet» og 
«Gasskraft eller vannkraft». (Jo- 
visst var det realistisk lagt opp!) 
Her opplevet vi den ikke sjeldne 
blandingen av naturvernfanatikere 
og kraftidioter - og lite midt i mel- 
lom. Deltakerne spilte imidlertid 

sine roller med glamour og kastet 
seg inn i debattene med stor glød. 
For åpen scene og TV-skjerm av- 
slørte det seg opptil flere naturta- 
lenter. Det åpenbarte seg dessuten 
for tilskuerne at de kjente såpeope- 
raer har tapt(?) lysende stjerner til 
norske vassdrag. Ingen nevnt - 
ingen glemt. Det må imidlertid 
være denne observatør tillatt å gi 
uttrykk for at det her ble skapt TV- 
underholdning av høy klasse, om 
enn informasjonsverdien ikke alltid 
var like påtrengende. 
Men det er likevel klart: det er ikke 
TV som er NVE-folks hyppigste 
mediakontakt. Derfor var det under 
mediakurset lagt stor vekt også på 
riks-/lokalradio og dags-/fagpres- 
se. Radiosiden ble dyktig ivaretatt 
av Arve Granlund fra NRK Opp- 
land. Han gjennomførte forskjellige 

typer av radiointervjuer med delta- 
kerne - alt fra Dagsnytt-innslag via 
magasinprogrammer til «på direk- 
ten» i Ni-timen. 
Svært nyttig var det også å få dags- 
pressens ulike vinklinger på stoff 
levende og klargjørende presentert 

. . . . . . .  

Enda et «Fredagsforum» - denne gang 
med tema «Er norske dammer sikre?». 
F. v.: Nils Gunnar Lie, NRK; Aage Josef- 
sen, WT-Narvik; Bjarne Nicolaisen, WT,· 
Arne Toi/an, VH og Ivar Steen-Johnsen, 
NRK 

av Ivar Ødegaard fra Østlendingen. 
Her lå det mye til ettertanke for de 
av deltakerne som ofte har kontakt 
med dagspressen og lokalpressen. 
Og at NVE-folk sitter på mye inte- 
ressant teknisk stoff for fagpres- 
sen, ble klart presisert av Magne 
Lein fra Teknisk Ukeblad. Det var 
fler enn en som grep seg i å tenke 
etter om kanskje både lokalpres- 
sen og fagpressen var blitt forsømt. 
Mediakurset ga utvilsomt delta- 
kerne et mer nyansert inntrykk av 
journalistene og deres arbeid i ulike 
typer av media - og hvordan de 
som fagfolk bør og kan forholde 
seg til dem til felles glede og nytte. 
Samtidig fikk mediafolkene korri- 
gert eventuelle oppfatninger om at 
NVE er bebodd av forstokkede 
byråkrater, i dette møtet med en fin 
samling levende og engasjerte fag- 
folk med kunnskaper som kan 
komme til stor nytte i mange for- 
skjelliQe mediasammenhenger. 
Ikke sa rent lite, bare det. 

Gratulerer med 

t LESEHESTEN 
Rådet for NVE gratulerer med den nye avisen! AIie større bedrifter trenger et 
husorgan. Folk må vite om hverandre, og om hva som skjer. Ledelsen må være 
personer og mennesker - ikke bare sjefer. Nye folk må presenteres. Hovedkon- 
toret trenger stoff fra distriktene, og de ute vil ha nytt fra Oslo. I det hele en strøm 
av nytt om at og alle i bedriften, det er det store ved en slik avis. Hjertelig til lykke. 

ArnorNjøs 
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Bedre planlegging av 
kraftsystemet 

Av Karsten Johan Warloe, EK 

Energidirektoratet har i 1987 fullført et systematisk 
opplegg for planlegging av kraftsystemet i samråd 
med fylkesrådmennene. Opplegget vil tre i kraft fra 
1. januar i år. Vi ser dette som et viktig tiltak for en 
bedre planlegging og vil derfor informere leserne 
litt om hva det går ut på. 

Hva menes med kraftsystemet? 
Det er det som elektrisitetsloven beskriver som 
elektriske anlegg for produksjon, overføring og for- 
deling av elektrisk kraft. I daglig tale vil det si 
kraftverk, transformatorstasjoner og kraftled- 
ninger. 

Hva er det NVE har gjort nå for å 
bedre planleggingen av det såkalte 
kraftsystemet? 
NVE har foretatt en fordeling av ansvaret for plan- 
legging og koordinering av kraftsystemet. Det vik- 
tigste ved denne fordeling er at NVE har gjort 
avtaler med fylkesomfattende verk eller et tilsva- 
rende fylkesomfattende planleggingsorgan om føl- 
gende funksjoner: 
1) Planlegging. Everket skal sørge for en samlet 

plan for utbygging og drift av kraftsystemet i 
vedkommende fylke ut fra samfunnsøkono- 
miske kriterier og etter retningslinjer godkjent 
av NVE, -og i samarbeide med NVE, den øvrige 
elforsyning og planmyndighetene i fylket. 

2) Koordinering. Everket skal sørge for koordine- 
ring av utbygging av kraftsystemet i samsvar 
med utarbeidet plan. 

3) Høringsinstans. Everket vil fra NVE motta søk- 
nader om konsesjon fra andre everk i fylket og 
skal avgi uttalelse om disse er i samsvar med 
den samlede plan for kraftsystemet. Ordningen 
er gjort gjeldende fra 1. januar 1988 og omfatter 
alle fylker bortsett fra Telemark og Nordland, 
hvor det ikke lå an for slik ordning for tiden 
p.g.a. organisasjonsmessige endringer som var 
på gang. 

Hvorfor har NVE gjort dette? 
Selv om mange av everkene, og da særlig de store, 
har hatt en god planlegging, har planleggingen 
generelt sett ikke vært s= nok. Den har ikke til- 
fredsstilt de krav som ma stilles ut fra elektrisitets- 
loven, når søknad om konsesjon sendes inn. Den 
vesentligste mangel har vært at anlegget har vært 
planlagt bare ut fra det enkelte everks behov og er 
ikke sett i sammenheng med behovet til de øvrige 
verkene i distriktet. NVE har så måttet sette i gang 
en koordinert planlegging før konsesjon kunne gis, 
med store tidsforsinkelser til følge. Det har også 
vært en ulempe at NVE har måttet arbeide som 
koordinator innen hvert fylke. Dette var meget tid- 
krevende og stoppet seg selv da NVE fikk proble- 
mer med å fylle opp de bevilgede stillingene. NVE 
har nå gjort avtale med ett verk innen hvert fylke 
som skal sørge for en koordinering. AIie som søker 
konsesjon har plikt til å være med på dette. 

Hvilken hjemmel har NVE for å gå ut 
med slike bestemmelser? 
Hjemmelen er først og fremst lov av 19. juni 1969 
om bygging og drift av elektriske anlegg. NVE har 
fått avgjørelsesmyndighet etter denne loven. Loven 
gir adgang til å stille krav til søknaden. Dessuten 
har alle som har mottatt konsesjon på elektriske 
anlegg plikt til å gi NVE de opplysninger av teknisk 
og økonomisk art som trenges for koordinering av 
elektrisitetsforsyningen, i henhold til standardvilkå- 
rene. 
Dernest er hjemmelen instruksen for NVE. Der står 
det at NVE skal planlegge og koordinere utbyg- 
gingen og driften av kraftsystemet ut fra samfunns- 
økonomiske kriterier og sørge for planleggingen av 
det totale energisystem. Det er praktisk umulig at 
NVE selv utfører alt planleggingsarbeid i elforsy- 
ningen. Derfor må bestemmelsen leses med vekt 
på «sørge for» planleggingen. Det er det NVE nå 
har gjort ved å fordele ansvaret for planlegging på 
tre nivåer. 

1. nivå: 
Fordelingsnettet planlegges av det everk som har 
lokaldistribusjonen. I praksis dreier det seg om nett 
opp til 22000 kV som faller inn under områdekonse- 
sjonen. 

2. nivå: 
Hovedfordelingsnettei planlegges av det fylkesom- 
fattende everket. 

3. nivå: 
Det overordnede hovednett har NVE selv påtatt 
seg å planlegge. Det bygges og drives i det vesent- 
lige av Statkraft. 
Med ansvaret for planlegging følger også et koordi- 
neringsansvar på de to øverste nivåene. 

Hvordan har everkene stilt seg til 
dette opplegget? 
Holdningen fra distribusjonsverkene har så langt vi 
har erfart vært positiv. De har beholdt det planleg- 
gingsansvar de før hadde, og er fra tør av vant til å 
få sine anlegg koordinert med naboverkenes 
anlegg. 
De fylkesomfattende everkene som har fått se 
tillagt planleggings- og koordineringsoppgaver pa 
fylkesplanet har også vært positive. En del av disse 
verkene hadde allerede slike planleggingsoppga- 
ver etter oppdrag fra fylkeskommunen. 
I et par fylker med to eller flere store engrosverk har 
de som ikke fikk koordineringsrollen hatt vanskelig- 
heter med å akseptere ordningen og følt seg tilside- 
satt. NVE kan imidlertid ikke ha mer enn ett planleg- 
gingsorgan pr fylke å holde seg til, da en ikke har 
kapasitet til å ga inn som koordinator i fylkene. 

Hvordan har fylkeskommunene rea- 
gert? 
Ordninen er jo kommet i stand etter kontakt med 
fylkesradmennene og fylkeskommunen. De fleste 
fylkeskommunene finner ordningen både nyttig og 
påkrevet. De har jo også dessverre i noen tilfelle 
sett hva dårlig planlegging kan føre til. Fylkeskom- 
munene er derfor klart positive til å styrke planleg- 
gingen på denne sektoren. 

Hvorfor er det konsesjonsavde- 
lingen i Energidirektoratet som har 
hatt ansvaret for å opprette dette 
systemet? 
Mangelen på planlegging og koordinering ble ofte 
klarlagt først når søknadene om konsesjon kom. 
Utarbeidelse av planer kunne da føre til forsinkelser 
av konsesjonene på flere år. Det var derfor naturli 
at Konsesjonsavdelingen fikk hovedansvaret for a 
arbeide frem en ordning som kunne løse det pro- 
blem en sto overfor. Men det har hele tiden vært et 
nært samarbeid med systemavdelingen og ener- 
giavdelingen. Når planleggingsopplegget nå er i 
drift, blir det systemavdelingen som skal sørge for 
at det fungerer på riktig måte. 

Fører dette systemet til at strømmen 
blir billigere? 
Totalt sett blir kostnadene med å produsere og 
bringe frem strømmen til abonnentene mindre. 
Bedre planlagte anlegg betyr derfor billigere strøm 
i lengden. Men det vesentlige er jo at ressurser 
spares ved å koordinere de elektriske anleggene. 
Det gjelder både kapitalressurser og naturressur- 
ser. 

NVE er etter instruks tillagt oppgaven å koordi- 
nere planleggingen av landets kraftsystem, 
samt å sørge for samordnet planlegging av 
det totale energisystem. Dette arbeidet vil 
igjen bli utført med basis i fylkesplanleggingen 
(NVEs arbeid med etablering av ordningen 
med energiplanlegging i fylkene er omtalt på 
annen plass i denne avisen). 

Av Kjell Thorsen, ES 

I stortingsproposisjonen fra 1985 (St.prp. 
nr.57 (1984-85)) om omorganiseringen av 
NVE, er det nedfelt noen intensjoner om kon- 
taktformen mellom NVE og Statkraft og den 
øvrige kraftforsyning hva angår planleggingen 
av energisystemet. Mellom NVE og Statkraft 
er det etter dette inngått en Koordineringsav- 
tale med sikte på en best mulig samlet utnyt- 
telse av etatenes planleggingsmiljøer. Ord- 
ningen med fylkesvise planleggingsorganer 
innebærer en vesentlig desentralisering av 
planleggingsfunksjonen. For NVEs del vil pla- 
narbeidet på dette nivå dreie fra å behandle 
saker om enkeltanlegg, til å behandle samlede 
planer og gi forutsetninger for utarbeidelse av 
disse. 
Til støtte for NVE i utøvelsen av forvaltings- og 
koordineringsoppgaver som ved instruks er 
tillagt NVE, er det fra opprettet et Planleg- 
gingsråd for utbygging og drift av energisy- 
stemet. Til vanlig vil rådet bli omtalt som 
Systemrådet. 
Systemrådet er knyttet til Energidirektoratet 
og rapporterer til Energidirektøren. I første 
rekke vil Systemrådet ha en funksjon i saker 
vedrørende anlegg som er konsesjonspliktig 
etter Elektrisitetsloven, og senere den nye 
Energiloven. Sentrale saksområder som vil bli 
forelagt Systemrådet til uttalelse vil være: 
- samfunnsøkonomiske kriterier og bereg- 

ningsforutsetninger for den fylkesvise og 
den nasjonale planlegging av energisyste- 
met. 

- planer og rammebetingelser for utbygging 
og drift av det fylkesvise energisystem. 

- planer og rammebetingelser for utbygging 
og drift av det landsomfattende energisy- 
stem. 

Rådets sammensetning er gjort ut fra et ønske 
om at berørte parter skal føle at hensyn til 
deres interesser blir tatt under planleggingen. 
Etter dette vil Systemrådet ha syv medlem- 
mer. Fra NVE vil planleggingsmiljøene i Energi- 
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har fått en liten tekstendring siden sist. End- 
ringen består i at den engelske utgaven har 
fått NVE på toppen av den engelske teksten. 
Dessuten er den leie adressetrykkleifen i den 
første utgaven rettet opp. 
Trykkeklar logo får du hos infokontoret. Husk 
dessuten at fargen skal være rød PMS 32, 
eller svart når rødt ikke er mulig. 
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direktoratet og Vassdragsdirektoratet være 
representert. Samkjøringen vil få ett medlem 
og Statkraft to. I tillegg vil det være to medlem- 
mer etter forslag fra fylkesomfattende enheter 
med avtale med NVE om planlegging og koor- 
dinering innen sitt fylke. 
For perioden 1.1.1988 til 31.12.1991 vil System- 
rådet ha flg. medlemmer: 
Avd. dir. Svein Storstein Pedersen, Energidi- 
rektoratet 
Avd. dir. Erik Kielland, Vassdragsdirektoratet 
Ass. dir. Jørgen Sørensen, Statkraft 
Avd. dir. Svein Kroken, Statkraft 
Sjefsing. Tore Olav Slethei, Vestfold Kraftsel- 
skap 
Ass. dir. Rune Malmo, Sør-Trøndelag Kraftsel- 
skap 
Energidirektoratet skal ha formannsvervet og 
ivareta sekretariatfunksjonen i Systemrådet. 

Ny lærebok i kartografi 
Etter at den har gått på rundgang i 
kartografiske fagkretser, kan overing. 
J.M. Santha, VH, glede seg over meget 
positive reaksjoner på sin nye lære- 
bok i kartografi for vassdragsforval- 
tere. 

Hør bare hva Oppmålingssjef A. Ulltveit- 
Moe i Drammen kommune skriver i en 
uttalelse: «Herr Santhas bidrag bærer 
preg av grundighet og faglig forståelse 
utover det vanlige. Han «øser» av et rik- 
holdig erfaringsmateriale, samtidig som 
det gjenspeiler høy faglig kompetanse 
og solide teoretiske komskaper- - 
«Både konvensjonelle metoder og de 
mange nye og elektroniske teknikker er 
beskrevet og satt inn i en praktisk sam- 
menheng. Det finnes en rekke meget 
avanserte systemer som kan settes inn, 
hvis de økonomiske ressurser er til- 
gjengelige. Herr Santha vier disse beret- 
tiget omtale, men har også den unike 
egenskap å utnytte de enkle og mer 
improviserte metoder- 

Selv sier Santha til LESEHESTEN at han 
fikk ideen til den nye boken allerede i 
1974 da han skrev boken ,<fopografiske 
kart i hydrologi». Selv om den boken 
opprinnelig var beregnet på kolleger, ble 
den likevel fort ettertraktet som lærebok 
i undervisning på alle plan utenfor huset. 
Gode ideer er imidlertid en ting, tid til å 
realisere dem noe ganske annet. Kuriøst 
nok måtte det sykefravær til. 

For et par år siden ble Santha operert i 
foten. Som han selv beskriver det:- Inne- 
sperret med gipset fot i vintermånedene, 
og med utsikt til Bogstadvannet som 
med sin skiftende vannstand og isleg- 
gingsstadier viste skoleeksempler på 
«nivålinjer», ble boken et faktum. Den 
nye bokens ledetråd er «terrenglære», 
som er like viktig for kartframstilling som 
anatomi for medisinere. 

frog 
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BLIR VI ''VRAKRØVERE'' 
OG << KANNIBALER>> 
11988? 
Våre overordnede myndigheter pålegger oss 
en del som det ikke alltid like lett å begripe 
logikken i, men det kan jo selvfølgelig skyldes 
begrensninger hos oss selv. For tredje gangen 
på like mange år har Stortinget sagt at vi skal 
opprettholde vår kontakt med omverdenen 
ved vrakplyndring. Dersom dette ikke går skal 
virksomheten stoppes på ubestemt tid! Om 
Vassdragsdirektøren har blitt gal? Nei da, ikke 
mer enn vanlig. Det er faktisk realiteten i inn- 
stillingen fra Stortingets industri- og energiko- 
mite der de stryker vår anmodning om midler 
til ny telefonsentral i M29. Vrakplyndringen 
som de pålegger oss er reell nok. Vår nåvæ- 
rende sentral er så gammel at det ikke lenger 
produseres deler til den. Nå hangler og går 
det så lenge vi kan kannibalisere på kasserte 
sentraler av samme type, men hvor lenge det 
finnes noe vrak å lete i og hvor lenge man kan 
regne med å finne de delene man trenger, er 
ganske i det blå. Sannsynligheten for å finne 
noe som passer (og virker), synker selvfølgelig 
for hver dag som går. 
Skulle det ikke lykkes oss å finne noe bruk- 
bart, må delene spesialproduseres, og det tar 
tid. I ventetiden får vi finne på noe annet å 
gjøre, bruke telefonene kan vi ihvertfall ikke. 
Et havari vil sette oss ut av spill i alle fall i de 
4-5 måneder det tar å installere en ny sentral, 
men hos oss vil også den berømte lille tua 
kunne velte det store lasset. 
Ingen skal si at vi ikke lever spennende! Tvi 
vøre vår tunge, vi som titt og ofte har forban- 
net telefonen når den kimer i ett sett! 
Det er dog paradoksalt at vi i NVE, som har 
ansvaret for el-sikkerheten i Norge i krig og 
fred, og som også har ansvaret for sikkerhets- 
opplegget for 500 kraftverk og mer enn 1000 
dammer, ikke kan være «normalt» sikre på å 
holde kontakten med uteverdenen i en krisesi- 
tuasjon. Vi pålegger andre sikkerhetsopplegg 
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i øst og vest, men kan ikke selv garantere at 
man får tak i oss p.g.a. 3,5 mill kroner. Hvor er 
logikken når vi selv har blitt det svakeste ledd 
i en kjede vi har smidd på samfunnets vegne? 
Jeg forstår hvorfor, men er ikke enig i priorite- 
ringen. 
Vi har selvsagt tenkt på visse nødløsninger. 
Det er noen linjer i Sørkedalsvegen og i Fritjof 
Nansens veg som vi kan bruke ved hlelp av 
kurer. En del mobiltelefoner har vi ogsa, men 
det blir mest for selv å kunne ringe ut. De som 
skal ha tak i oss kjenner ikke disse numrene, 
eller vil ikke tenke i de baner når f.eks. vannet 
truer med å fylle kraftstasjonen de står i. 
Fantasifulle løsninger som bruk av brevduer 
(med oljegrener i nebbet til OED osv.) er 
kanskje unnfanget mer som en kopling til nav- 
net på industrikomiteens formann. Våte ulltep- 
per og halvrå ved til røyksignaler på dagtid og 
vardebrenning i den mørke årstid er gjennom- 
prøvde, men akk så akterutseilte kommunika- 
sjonsmidler i vår tid. 
La oss håpe at vi lykkes med å holde liv i den 
gamle sentral til de bevilgende organer ser i 
nåde til oss. Inntil videre er vårt telefonnum- 
mer 02-46 98 00. Dersom Vassdragsdirektrø- 
ren ikke svarer, - prøv vakten i Frognerbadet, 
jeg skal forsøke å få til en avtale slik at han kan 
signalisere med semafor fra toppen av stupe- 
tårnet! Man er da gammel speider - alltid 
beredt! 

Pål Mellquist 

Kalle på 
Høstutstillingen 

Utkastet til vår venn Kalle ble vist 'på 
jubiluemsavdelingen av Høstutstillingen 1987. 
100-års jubileet ble bl.a. feiret med en marke- 
ring av våre betydeligste bildehuggere siden 
krigen, og i det selskapet hører jo Kalles opp- 
havsmann Ottar Espeland med. 

Wenja 

I elektronikkens tidsalder: 
- Det papirløse kontor i forvaltningen er like 
sannsynlig som det papirløse toalett. 

Pål Mellquist 

Gi lrlin en morsom tekst! 
Bildet viser LESEHESTENS red. sekr. 3 km 
inne i fjellet ved Vinstra. Denne blivende vann- 
tunnel I en blir laget med fullprofilboremaskin, 
og lrlin beføler for anledningen -råveqqen». 
Hun lar seg åpenbart ikke nedtrykke av de 
millioner tonn av fjellet det blå som hun har 
over sitt behørig behjelmede hode. Humøret 
er det altså ikke noe å si på - men hva SIER 
hun? 

Skriv en kort og morsom tekst på et ark og 
send det til lrlin Taugbøl, rom 637 (M29) innen 
1. mars. Den morsomste teksten etter redak- 
sjonens vurdering blir premiert med LESE- 
HESTENs flotte konkurransepremie: en Pana- 
sonic lommedisco med radio. 
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Elisabeth Dahl 
(43), arkivmedarbeider ved EFA. 
Kommer fra vikararbeid i NVE. 

* Hans Olav Ween 
(26), avd. ing. ved ESN. 

Kommer fra utdanning ved NTH. 
* 

Liv Fosvold 
(34), ktr. fullm. ved VAA. 

Kommer fra vikartjeneste. 

* 
Jørgen Ouren 

(37), overing. ved EEO. 
Kommer fra Oljedirektoratet. 

ff. Januar/Februar 

25 år i etaten 
Finn Skagen, EK, 7.1. 

Ottar Birkeland, VHD, 16.1. 
Erik Kielland, VU, 1.2. 
Arne Nordmo, VU, 1.2. 

0 

MANGE A FORSØRGJE 
Av Sigurd Nesdal 

Ein mann bad sjefen om pålegg på føna. 
«Eg tener så lite - eg ma snart ha stønad. Det er leidt å kame her slik å spørje, men hugs 
at heime har eg seks barn å forsørgje.» 
Då slo sjefen i bordet og så sa han ifrå: «Ein ting vil eg gjerne gjere merksam på. Eg har 
betalt godt for det du har gjort på kontoret, men eg betaler ikkje for det du var heime og 
gjorde.» 

Ovenstående er hentet fra Sigurd Nesdals lille 
bok VERS, med forfatterens velvillige tillatel- 
se. For nyere NVE-ere kan vi nevne at Sigurd 
Nesdal er pensjonert avd. ing. fra EES, og at 
han i en årerekke var redaktør av bladet FOS- 
SEKALLEN. 

I heftet er samlet et femtitalls av Nesdals 
småfrekke vers, som også har nådd fram både 
i radio og TV. For interesserte tilføyer vi at de 
kan sikre seg heftet for 4 ubetydelige tiere. 
Forfatteren kan kontaktes på telefon (02) 
6415 74. 

17 utenlandske studenter 
under ledelse av Fritz Johansen, Norsk hydro- 
teknisk laboratorium (NHL) besøkte M29 i 
desember. 
Studentene (civil engineers) var i Norge i 
Norad-regi, og fikk hos oss belyst kraftsitua- 
sjonen i Norge ved hjelp av fordragsholdere 
fra NVE og Statkraft. 

Al • 
PRESSEKLIPP 
Presseklipptjenesten er et av Informasjons- 
kontorets større interne servicetiltak, med 
utgivelse av en utvalgt samling klipp hver ene- 
ste uke. Distribusjonen er nå lagt om. Motta- 
kerne av Presseklipp er NVEs toppledelse, 
alle avdelinger ved avd.dir., samtlige distriks- 
kontorer og enkelte nøkkelpersoner forøvrig. 
Eventuelle spørsmål om Presseklipp kan ret- 
tes til lrlin Taugbøl, 627/M29. 

Al 

Bridge-klubben 
ønsker seg sterkt nye spillende medlemmer. 
Interesserte bes kontakte Ingrid Johansen (S), 
linje 490. 

• 
EDB ved Vassdrags- 
direktoratets regionkontor 
I løpet av høsten har kontorene i Trondheim, 
Førde og Narvik fått en nødvendig opprust- 
ning av sitt datautstyr. Hvert av kontorene har 
nå flere PC'er, terminaler, skrivere samt plotter 
og digitaliseringsbord. Forbindelsen med stor- 
maskinene i M29 skjer v.h.a. televerkets DATA- 
PAK-nett, og vi kan i øyeblikket kjøre inntil 8 
linjer parallelt fra hvert kontor. 
Med dette har regionkontorene fått EDB- 
utrustning som er fullt på høyde med det som 
finnes ellers i etaten. 

VHD 
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INTERVJUET 

Navn: Hans Hindrum 
Nå pensjonist. 

Alder: 68 år. Sjefing. 
Tiltrådt: Eltilsynet i 1954. 

Statsstønadskontoret 
i 1955, 
kontorleder i EES 
fra 1964. 

Bakgrunn: Ingeniør NTH. 
Fyrvesenet. 

Det er selvfølgelig med en viss ærbødig- 
het en forholdsvis fersk LESEHESTEN- 
red. går til intervjumøte med en avtrop- 
pende krumtapp i Energidirektoratet. Og 
ikke desto mindre fordi vi sist sommer i 
forbindelse med utarbeiding av en presse- 
melding kom til å forespørre x-gd Sigmund 
Larsen hvem Hindrum var. Svaret lød 
malmfullt, kort og konsist: Hindrum er en 
av våre aller mest erfarne saksbehandle- 
re. 

Og så ville det seg altså slik at vi inntraff 
hos sjefen for EES på den ytterste dag - 
eller iallfall hans siste arbeidsdag i M29. 
For heter det ikke å falle for aldersgren- 
sen? 

- Jeg har nådd den mulige pensjonsalder 
etter å ha tjenestegjort under 5 general- 
direktører o 5 avdelingsdirektører. Nå 
kan det forsavidt være nok. 

En smule vemodighet synes vi å ane i 
denne lojale tjenestemann, som for øvrig 
bare oser av velvilje, ro og imøtekommen- 
het. 

- For det har jo vært en svært fin tid, disse 
årene i NVE. Jeg sitter igjen med gleden 
over å ha møtt mange fine mennesker og 
har fått mange gode venner over det 
ganske land. Norsk elforsyning er full av 
gode kontakter (!). 

- Over 100 mill kroner i året blir det jo 
penger av, men dette er nå først og fremst 
et viktig verktøy for å videreutvikle norsk 
kraftforsyning slik at den tjener samfunns- 
interessene i størst muli grad, samtidig 
som det har vært viktig a sikre alle nord- 
menn tilgang til strøm i el-landet Norge. 

Her er det på sin plass å snike inn et par 
fakta, velvilligst opplyst av avd.dir. Eivind 
Kindingstad: Fra 1955 og til idag har Hind- 
rum vært med å administrere 5,5 milliar- 
der 1987-kroner til støtte bl.a. for elektrisi- 
tetsforsyningen i grisgrendte strøk. Dette 
har bidratt sterkt til at 700.000 nordmenn 

uten strøm etter krigen er redusert til prak- 
tisk talt null idag. Og dette kan jo ikke ha 
gjort deg spesielt upopulær i energi- 
Norge? 

- Det er vel kanskje så det. Jo, vi kunne 
forsåvidt glede oss over bred anerkjen- 
nelse i Stortinget etter våre forslag om 
støtte til folk som ikke hadde vanlig strøm- 
forsyning. 

Og det minner oss om kjerringa som sa 
(kanskje var det nettopp til Hindrum): Dere 
må ikke finne på å gi meg noe annet enn 
høyspent - for jeg vil ikke gå rundt her og 
snuble. 

Noe å snuble i må det vel ha vært fra tid 
til annen? 

- Joda, men bare småting igrunnen. De 
fem direktørene har vært greie å samar- 
beide med, iallefall så lenge de fikk det 
som de ville. Men ærlig talt: NVE har vært 
en god og trivelig arbeidsplass. Jeg har 
hatt trofaste og svært interesserte medar- 
beidere som det har vært en glede å sam- 
arbeide med. Jeg har fått følge utviklingen 
i landets elforsyning på nært hold, og reist 
og sett mye av Norge. Statstønaden har 
hatt stor betydning for den standard- 
hevingen vi har vært vitne til, og nå er det 
omorganiseringen av elforsyningen som 
er det viktigste målet. 

Knegg fra 
inf osta Ilen 

Du har da også strødd ut mye penger til Du er jo opprinnelig trønder fra Leksvik 
kraftforsyningen opp gjennom årene? kommune. Hva med framtidsplanene? 

- De er iallfall ikke krystallklare. Den første 
tiden skal jeg roe ned og tenke over min 
nye tilværelse. Jeg liker blant annet å drive 
håndverk, spesielt snekkerarbeid, og har 
noen mindre planer i så måte. Dessuten 
er jeg gift og har to voksne barn, så jeg 
skal ikke kjede me. Vi blir boende i Asker, 
og regner med å fa mer tid til å glede oss 
over hytta på Fosen-halvøya, fiske og 
turer i fjellet. Det er mye å se fram til! 

LESEHESTEN takker for samtalen og 
ønsker lykke til i den nye tilværelsen! 

frog 

Informasjonsmøte i Nord-Norge 
om førstehjelp på arbeidsplassen. Den 
medbrakte dukke ble utsatt for mange og 
iherdige opplivningsforsøk. Om kvelden 
var det julemiddig og hyggelig samvær til 
ut i de små timer. 

Forbygningsavdelingens distrikt nord 
avholdt informasjonsmøte i Sørkjosen 17. 
og 18. desember. 15 ansatte møtte. 
Foruten orientering og diskusjon om bl.a. 
budsjett og arbeidsopplegg, nevnes at 
bedriftshelsetjenesten i Nordreisa foredro VFNIKPE 

Vi er heldige vi tre på informasjonskonto- 
ret. lrlin Taugbøl, veteranen i teamet med 
snart 10 års virke til etatens beste, Frode 
Guldvog og jeg, som kom til NVE sist 
sommer, opplever alle tre at veldig mange, 
og stadig flere, NVE-medarbeidere er 
levende opptatte av informasjon. Det var 
gøy å få sa mange engasjerte kommenta- 
rer til Diesen-videoen sist høst. Vi gleder 
oss også over den store interessen for 
«Lesehesten». Allerede til første utgave 
har bidragene strømmet inn. Nettopp slik 
vi håpet og ønsket; et internblad for og av 
flest mulig NVE-ansatte. 
Årsberetningen for 1987 som skal komme 
i mars, blir et resultat av samvirke mellom 
30 ressurspersoner i etaten. 
lnitiatviet vårt med informasjonstiltak for 
nyansatte (heftet NY I NVE og info-dag 
med ledelsen) ble meget positivt mottatt, 
og vi føler oss trygge på at dette oppleg- 
get nå blir fortsatt og videreutviklet av 
dyktige medarbeidere på personalkonto- 
ret og i direktoratene. 
Samhold og lagånd innad er en forutset- 
ning for at NVE skal kunne hevde seg 
utad. Jeg fremholder oppatt og oppatt at 
alle medarbeidere har et informasjon- 
sansvar, fordi informasjon omfatter langt 
mer enn trykksaker, pressemeldinger, 
videoer og lydkassetter. Hver og en bidrar, 
hver på sin plass til det inntrykk omverde- 
nen får av NVE, via telefon, brev eller 
møter. 
Vi skal jobbe målbevisst for å få NVE på 
banen. 
NVE er en messe verd, eller rettere sagt 
tre messer verd. lår skal vi vise ansikt på 
«Natura» og -Eliaden» i Oslo og -Everk 
88» på Hamar. 

La oss snu Jante-loven. Vi i NVE tror vi er 
no'! Og at vi også har grunn til det, ble 
såvel kjendisreportere fra NRK og redak- 
tører fra fag- og dagspresse overbevist 
om da vi nylig arrangerte kurset «Medvirk- 
ning i massemediene» for fagfolk i V (se 
reportasje). Og av den daglige overvå- 
kingen av de 12 største avisene som info- 
kontoret gjennomfører i forbindelse med 
Presseklipp, ser vi at NVEs fagfolk stadig 
er en kilde avisene øser kunnskaper fra. 
En viktig del av informasjonsarbeidet 
består i å skape og utvikle tillitsforhold 
innen et vidt forgrenet kontaktnett- både 
internt og eksternt. Men m - Ting Tar 
Tid, og tillitsskapning er intet unntak, der- 
for kan det være klokt av og til å ile litt 
langsomt. 
Vi er inne i et spennende år med Nytenk- 
ning, Vinnersjanser og Engasjement! 

Wenja 

Julearrangementer ved 
Vs distriktskontorer 
Nord-Norge-kontoret, Narvik, hadde jule- 
samling 10.12.87 med besøk av Mellquist og 
Andersen fra Oslo. Det ble gitt informasjon 
om distriktstjenesten, organisasjonsutvikling, 
EDB, saksbehandling, budsjett, særavtale, 
personalreglement m.v. Sakene ble livlig dis- 
kutert. Samlingen ble avsluttet med en fin 
julelunsj. 

VFN hadde møte 17. -18.12.87 i Nordreisa med 
samtlige arbeistakere ved anlegg. 

Trøndelagkontoret, Trondheim, hadde til- 
svarende julesamling 9.12.87 med de samme 
gjestene fra Oslo. Her ble forslaget til endring 
av distriktsgrenser gjenstand for en engasje- 
rende diskusjon, som viste at funksjonærene 
så med misbilligelse på all innskrenking av 
«Region Midt-Norge». Også her var lunsjen 
en fin avslutning på samlingen. VFT hadde 
hatt informasjonsmøte med arbeidstakere 
ved anlegg 28.10.87 i Overhalla. 

Vestlandskontoret, Førde i Sunnfjord, hadde 
julesamling 16.12.87. Her hadde gen.dir. 
Diesen funnet tid til å slå følge med Mellquist 
og Andersen, og funksjonærene i Førde fikk 
god informasjon om alt som rører seg i NVE 
og spesielt i V. Kontoret hadde ordnet med 
julelunsj på Grillen i Førde. Også VFV hadde 
hatt fellesmøte med arbeidstakere ved anlegg 
før jul. 

VFØII hadde informasjons- og diskusjons- 
møte for 32 funksjonærer og arbeidstakere 
14.12.87 på VF's verksted på Elverum. Mell- 
quist og Andersen ble med på avslutnings- 
festen, hvor også flere pensjonister med koner 

deltok. 5 medarbeidere ble gjenstand for opp- 
merksomhet, dels som pensjonistavgang, 
dels som 50 eller 60 års jubilanter eller for 25 
års tjeneste. Samlingen ga et godt eksempel 
på at VF har en stabil og solid stab av medar- 
beidere. 

VFØI hadde informasjons- og julemøte i Hokk- 
sund 17.12.87, dessverre uten deltakelse fra V 
og VF p..a. møtekollisjon. Det må også nev- 
nes at bade lederen forVFØI, sjefing. Haakon 
Haga, og lederen for VFØII, sjefing. Ola J. 
Strømmen, har passert 25 års tjeneste i NVE 
i 1987. 

BAN 

Representanter 
fra EDM 

( 
l- 

Mosambiks kraftselskap, besøkte NVE i desember. 
På programmet sto bl.a. rekrutteringstiltak i forbin- 
delse med stillinger i Mosambik, og det ble i den 
forbindelse holdt et infomøte for over 80 frammøtte 
fagfolk fra NVE og Statkraft i kantinen i M29. 
Erling Diesen, nettopp hjemkommet fra besøk i 
Mosambik, ønsket velkommen. NORAD-koordina- 
tor Egil Skotteland orienterte om samarbeidet mel- 
lom NORAD, NVE og EDM. EDMs Generaldirektør 
Fernando Juliao orienterte om arbeidet ved EDM 
og kraftutbyggingen i Mosambik, mens EDM/NVE- 
koordinator i Mosambik Hans T. Ylvisåker fortalte 
om sine erfaringer fra hovedstaden Maputo i arbeid 
og fritid. 
Egil Skofteland sier til LESEHESTEN at besøket fra 
EDM var meget vellykket, og at interessen for rek- 
rutteringstiltakene var meget god. Interesserte er 
imidlertid til enhver tid velkommen til å kontakte 
Skotteland på linje 618, eller Lisbeth Andreassen 
på linje 616 (M29), for nærmere orientering om 
mulighetene for bistandsarbeid i Mosambik. 


