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OU-prosessen er nå kommet skikkelig igang. 
Et stort antall medarbeidere fra E, V og A har 
vært på diagnoseseminar. Her ble sterke og 
svake sider, små og store saker, kastet fram 
over bordet og listet opp på veggaviser. Så ble 
resultatene av denne «brain-storming» sortert 
og systematisert. Nå er vi i en vurderings- og 
utredningsfase. Men mer begrensede tiltak - 
som bare angår en avdeling - er allerede 
realisert eller er i ferd med å bli satt ut i livet. 
Den enkeltes avdeling har selv ansvaret for at 
dette skjer. 
Prosjektgruppen har i samarbeid med sty- 
ringsgruppen meislet ut et antall etatsomfat- 
tende OU-prosjekter på grunnlag av det som 
kom ut av diagnoseseminarene. Hele tiden 
har Statskonsult-som A-direktoratet nå heter 
- bistått oss. 
Arbeidet med de forskjellige OU-prosjektene 
er nå i full gang. Gjennom en virksomhetsplan- 
legging for NVE skal vi foreta en ytterligere 
klargjøring og formulering av etatens over- 
ordnede mål, direktoratenes og avdelingens 
hovedmål og tidfeste arbeidsmål. I alle fall 
arbeidsmålene må relativt hyppig oppdateres. 
De skal danne grunnlag for våre budsjett- 
forslag. På denne måten håper vi at disse kan 
bli solid forankret og følgelig få sterkest mulig 
gjennomslag i ordnede organer. 

GENERALDIREKTØREN 
utarbeide et forslag til ordning som avklarer 
det som idag er uklart eller omstridt. 
Statskonsult skal kurse oss i lederutvikling. 
Bedre ledelse er en nøkkel til løsning av 
mange problemer i arbeidslivet. Innføring av 
medarbeidersamtaler skal bidra til å gi bedre 
kommunikasjon mellom medarbeidere på for- 
skjellige nivåer i etaten. Dette er nevnt som 
noen eksempler på tiltak som tar sikte på å 
skjerpe oss ytterligere. 
Så langt vil jeg si at OU-prosessen virkelig er 
på rett vei. Det har vært hyggelig å se det 
engasjement som er lagt for dagen av en lang 
rekke medarbeidere. Fullfører vi løpet i samme 
tilen, skal vi lykkes i å nå vårt mal: 
A gjøre en god arbeidsplass enda bedre. 

P.S. Etter at jeg hadde skrevet min epistel i 
forrige nummer, ble vi informert om at Stor- 
tinget ikke hadde godtatt forslaget om en 
nedskjæring av statstønaden for 1988 til 111 
mill. kroner. Beløpet for inneværende år blir 
dermed 121 mill. kroner. Også dette er adskil- 
lig mindre enn vi kunne brukt på forstandig 
vis. Men det er hyggelig å konstatere at Stor- 
tinget, selv i disse nedgangstider, har for- 
ståelse for stønadens betydning, først og 
fremst som et virkemiddel til å få dannet større 
og mer ressurssterke energiverk. 

z w 
a: 

 

i:§ 
w 
a: 

Under diagonseseminarene kom det fram en 
del synspunkter på ansvars- og arbeidsforde- 
lingen mellom E, V og A. Et utvalg med to fra 
hver av disse enhetene har fått i oppdrag å 

Vi takker for alle positive og hyggelige reak- 
sjoner på og kommentarer til verdenshisto- 
riens første nummer av LESEHESTEN! 
Og vi gleder oss stort over alle innsendte 
bidrag i tekst og bilder til dette nummeret. For 
det skulle jo vanskelig kunne bli noen interes- 
sant og levende etatsavis av LESEHESTEN 
hvis den tallfattige (men dog ikke ordfattige) 
redaksjonen skulle skrive alt stoffet selv. Det 
har da heller aldri vært meningen. 
Av større temaer denne gang markerer vi 
enøk-året, og vi lanserer LESEHESTENs OLJ- 
sider. Det er disse sidene som er hovedårsa- 
ken til dette sterkt utvidede nummer av avisen, 
og de er et resultat av et nært og fruktbart 
samarbeid mellom nøkkelpersoner i OU-pro- 
sessen og LESEHESTENs redaksjon. OU- 
stoffet er ikke først og fremst preget av nyhe- 
ter, tanken har vært å gi et noenlunde helhetlig 
bilde av situasjonen i mars, som en del av 
OUs informasjonsopplegg. 
LESEHESTEN vil selvfølgelig fortsette å 
bringe informasjon om OU og enkeltprosjek- 
ter, og sakene vil utvilsomt bli mer konkrete 
etter hvert, samtidig som spalteplassen vil bli 
tilpasset behovet. Vi må også huske at avisen 
bare er en av flere informasjonskanaler i denne 
sammenhengen, og stoffet må ses i lys av 
dette. Dessuten har vi her anledning til å gi 
enkelttemaer en grundigere behandling i form 
av faglig artikler, og det er helt i etatsavisens 
ånd. 
Savner vi noe? Ja, det gjør sikkert både 
leserne og vi - det skulle være uhyre merkelig 
ellers. Avisen er nå engang temmelig nyfødt, 
o dessuten skal den være i stadig utvikling, 
haper vi. Noen av «spaltene» fra forrige num- 
mer er ikke med denne gangen, men kommer 
kanskje tilbake neste gang. Slik må det være 
i en etatsavis som LESEHESTEN. Men skulle 
vi ønske oss noe i tillegg til det vi presenterer 
i dette nummeret, så måtte det være flere 
notiser - de korte tre-fem linjers meddelel- 
sene om hendelser på kontorer, i distrikter, i 
idrettslag, klubber og organisasjonslivet - i 
det hele tatt: små og store begivenheter som 
vederfares NVE-ere ett eller annet sted i Nor- 
ge, eller i utlandet for den del. Send en kort 
melding til LESEHESTEN! 

Og en liten bønn: send den med en gang - 
ikke vent til like før siste frist. Det blir nemlig 
ganske travelt i vår lille redaksjon like før dead- 
line. 

Andres mening 
Fra direktør Reidar Karlsen i Statkraft 
har NVE mottatt følgende: 
- Jeg har mottatt nr. 1 av LESE- 
HESTEN. Jeg må gratulere dere med 
den nye etatsavisen, og uttrykke min 
store anerkjennelse av den form og 
journalistiske stil som er valgt. Her fin- 
ner jeg aktualiteter, «ferske» nyheter 
egnet til å holde personalet ajour både 
i de store linjer og i det som rører seg. 
Her har NVE også fått et organ som 
lett og kjapt kan formidle informasjon 
om stort og smått på en lett og kjapp 
måte. Stilen og «tonen» i LESE- 
HESTEN inspirerer til å bruke avisen, 
både i organisasjonsleddene, blant 
medarbeiderne generelt og de for- 
skjellige interesse/aktivitetsgruppe- 
ringene. 
Igjen gratulerer med et rasjonelt og 
hensiktsmessig informasjonsblad, 
som burde kunne danne mønster for 
andre. 
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Norges Energiverkforbund: 

året en 
Med enøk-året vil vi skape aksept for og oppmerksomhet om 
enøk som et viktig samfunnsspørsmål, sa styreformannen i Nor- 
e s  Energiverkforbund, Arne Finstad, under åpningen av enøk- 
aret 17. februar. 

Av Frode Guldvog 

Arne Finstad understreket at de 280 ener- 
giverkene som er tilsluttet Norges Energi- 
verkforbund har et spesielt ansvar når det 
gjelder effektiv utnyttelse av energi både 
innen planlegging, produksjon og forbruk. 

Eksempler 
I løpet av året vil de lokale energiverkene 
vise eksempler på hvordan enøk kan redu- 
sere energiforbruket uten at komfort eller 
standard reduseres. Energiforsyningen vil 
også markedsføre enøk-tiltak overfor 
uHke målgrupper som husstander, kom- 
muner og fylkeskommuner. 

Betydelige innsparinger 
For å tallfeste hva enøk kan medføre for 
Norge som nasjon, tok Finstad utgangs- 
punkt i en prognose utarbeidet av Oed. 
Den viser at differansen med og uten enøk 
vil utgøre 8 TWh. Det tilsvarer årsproduk- 
sjonen av elektrisk energi fra halvannet 
Kårstø gasskraftverk. Når det gjelder 
energiforsyningens egne tall, kan det nev- 
nes at Oslo Lysverker har som mål å spare 
15% i perioden 1982-2000. 

Spydspiss 
Statssekretær i Oed, Astrid Marie Nistad, 
viste i sitt innlegg under åpningen av 

enøk-året til Brundtland-kommisjonens 
rapport Vår felles framtid, og sa at enøk 
bør være spydspissen i energipolitikken. 
Nistad framholdt dessuten at enøk er for- 
skjellig fra de andre oppgavene til everke- 
ne, og at dette krever samarbeid over 
faggrensene. Statssekretæren sa at det 
er viktig å nyttiggjøre seg de lokale everke- 
nes kompetanse i enøk-arbeidet. 

Intensivering 
Fordi de spiller en så sentral rolle i enøk- 
arbeidet, vil mye av aktiviteten i enøk-året 
bli rettet mot de 18000 medarbeiderne i 
energiforsyningen og deres styrende 
organer. Men de everkene som allerede er 
godt i gan med sin enøk-virksomhet, vil 
i 1988 ogsa intensivere innsatsen overfor 
andre målgrupper. Et område der det er 
mye å hente, er kommunale og fylkeskom- 
munale bygg. Under åpningen av enøk- 
året i Akershus Energiverks nye Energifo- 
rum på Rånåsfoss ble det pekt på at det 
er mulig å redusere energiforbruket med 
inntil 25% uten kostbare investeringer. 
Den enkelte husstand kan redusere ener- 
giforbruket med 1000 kroner i året uten å 
senke komforten. Mange av enøk-årets 
aktiviteter fra energiforsyningens side går 
nettopp ut på å vise folk hvordan. 

Arne Finstad, styreformann i Norpes 
Energiverkforbund, åpnet enøk-aret 1988. 

EN K-ARBEID T 
INVE 

Av Nils Johan Terjesen, EEØ 

NVE har tradisjonelt arbeidet med 
rasjonell energiproduksjon, -over- 
føring og -fordeling. Etterhvert har 
også rasjonell utnyttelse av ener- 
gien kommet mer inn i arbeidet, 
og i forbindelse med omorganise- 
ringen i 1986 ble det opprettet et 
eget kontor for rasjonell energi- 
bruk ved Energiavdelingen. Dette 
kontoret har ENØK i forbrukssy- 
stemet som et av sine viktigste 
arbeidsområder. 

Tradisjonelt har det økonomiske motivet 
vært bakgrunnen for å drive med ENØK. 
Prinsippet har vært og er fortsatt at man 
skal velge det energioppdekkingsalterna- 

tivet som er billigst for samfunnet, det 
være seg utvidelser i elektrisitetsproduk- 
sjonssystemet, søppelfyrt fjernvarmean- 
legg, oljekamin 'eller etterisolering. I den 
senere tid har også miljø- og ressurspro- 
blemene kommet mer fram i debatten. 
Miljø- og ressursbetraktninger vil i fram- 
tida måtte tillegges større vekt i de sam- 
funnsøkonomiske analysene, og vil 
sannsynligvis være hovedmotivet for fort- 
satt ENØK-innsats i årene framover. Stat- 
lige myndigheters hovedoppgave i 
ENØK-arbeidet er å legge opp de overord- 
nede kriterier og rammebetingelser 
basert på behovet for optimal forvaltning 
av ressursene og lavere miljøkonsum. 

Organisering 
ENØK-arbeidet inngår som en naturlig del 
·av oppgavene innen alle avdelinger i Ener- 
gidirektoratet, men særlig for Systemav- 
delingen og Energiavdelingen. 
Systemavdelingen er engasjert i ENØK- 
arbeidet innen produksjons- og overfø- 
ringsanlegg, mens Energiavdelingen har 
ansvaret for fordelingsanlegg og brukersi- 
den av energisystemet. Energiavdelingen 
har videre koordineringsansvaret for den 
totale ENØK-virksomheten i direktoratet. 

ENØK-oppgaver i NVE 
Systemavdelingen har gående et prosjekt 
pa opprusting og utviding av eksisterende 
vannkraftverk. Her har man pekt ut et 
antall særlig interessante demonstra- 
sjonsprosjekter som man håper vil bidra 
til å informere om og øke interessen for 
denne type prosjekter. 
Videre arbeider avdelingen med vind- 
kraft- og bølgekraftprosjekter som er av 
interesse i forbindelse med økt anven- 
delse av fornybare ressurser. Dette 
henger nært sammen med ENØK. 
Ved Energiavdelingen brukes store deler 
av statsstønadsmidlene til energiforsy- 
ningen aktivt i ENØK-arbeidet, enten 
direkte til tapsreduksjon i fordelingsnet- 
tet, eller mer indirekte til å få i stand 
sammenslutninger mot større vertikalt 
integrerte enheter, noe som vil ha stor 
innvirkning på ENØK-arbeidet. 
Energiavdelingen forvalter også en til- 
skuddsordning til lokal varmeplanlegging 
og kompetanseoppbygging hos energi- 
verkene lokalt. Gjennom denne ordningen 
dekker staten gjennom NVE helt eller del- 
vis lønnsutgiftene til 43 personer i energi- 
forsyningen lokalt som arbeider på heltid 
med ENØK-spørsmål. Dette utgjør en 

betydelig del av den satsingen på ENØK 
som finner sted innenfor energiforsy- 
ningen. Under samme ordningen delfi- 
nansieres også utredninger av varmebe- 
hovet i områder rundt om i landet og 
studier av alternative måter for å dekke 
dette behovet, som for eksempel fjernvar- 
meanlegg basert på lokale energikilder. 
Energiavdelingen er også engasjert i for- 
skjellige seminarer om ENØK og relaterte 
temaer i samarbeid med Norges Energi- 
verkforbund og Olje- og energideparte- 
mentet. 

Framtidsplaner 
En ny strategiplan for ENØK på brukersi- 
den er under utarbeidelse i Energiavde- 
lingen og ventes å være ferdig når dette 
leses. Denne vil innebære en vesentlig 
opptrapping av aktiviteten på dette områ- 
det. En avklaring av rollefordelingen i 
ENØK-arbeidet står også sentralt. Det vil 
videre bli foreslått en vesentlig overføring 
av aktiviteter og ressurser fra Olje- og 
energidepartementet til NVE i tråd med 
intensjonene i Stortings-proposisjonen 
om NVEs organisasjon. 
Den lokale energiforsyningen vil fortsatt 
være NVEs viktigste samarbeidspartner i 
ENØK-arbeidet og videre oppbygging av 
ENØK-kompetansen her vil sta sentralt. 
Det vil videre bli foreslått utvikling av 
selektive programmer for ENØK innen for- 
skjellige bransjer. 
Arbeidet med ENØK innen produksjons- 
og overførings/fordelinsanlegg ventes 
ført videre på samme mate som i dag. 
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Enøk hos forbruker: 

Dyster rapport fra 
Energiverkforbundet 
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Det er den enkelte energibruker som har ansvaret 
for å gjennomføre enøk-tiltak innenfor egen 
virksomhet, og det er brukeren selv som vil tjene 
på tiltakene. Men energiforsyningen har hoved- 
ansvaret for å tilrettelegge enøk-arbeidet lokalt. 
Gjennom en spørreundersøkelse og intervju- 
runde som Energiverkforbundet har foretatt blant 
sine medlemmer, fremkommer det tall og opplys- 
ninger som klart viser at arbeidet med energi- 
økonomisering går trått. 

Av Aksel Nicolai Tonjer 
AENTE informasjon 

Rapporten forteller om store forskjeller 
på hvor langt energiverkene er kommet i 
enøk-arbeidet. Enøk drives i dominerende 
grad av engrosverkene og satsingen er 
størst i områder med kraftunderskudd. 
Det pekes i rapporten på at engrosverk 
og vertikalintegrerte verk med marginale 
kraftanskaffelseskostnader over gjen- 
nomsnittspris har direkte økonomisk inte- 
resse av a dempe veksten i elforbruket, 
mens fordelingsverkene ikke ser ut til å 
akseptere at de på lengre sikt har fordel 
av enøk, til tross for rammen som nullbe- 
drift med leveringsmonopol. Rapporten 
slår fast at erfaringene sa langt tyder på 
at enøk-arbeidet fungerer best i større 
vertikalintegrerte verk. Enøk-arbeidet er 
da også ett av manQe argumenter NVE 
bruker i arbeidet for a få til sammenslut- 
ninger til vertikalintegrerte verk. 

Mangler enøk-plan 
Men spørreundersøkelsen og intervjurun- 
den viser at de fleste fordelingsverk og 
over halvparten av engrosverkene mang- 
ler planer for enøk-arbeidet. Det er få som 
har igangsatt konkrete aktiviteter. Hold- 
ningene kan være positive uten at dette gir 
økonomisk uttelling og egen budsjettpost. 
Det satses ulikt både hva anår organise- 
ring av arbeidet, markedsføring, finansie- 
ringsordninger m.m. Mangel på ideer og 
målrettet styring er også gjennomgående. 
En bredt sammensatt enøk-ordning ser 
derimot ut til å virke effektivt og resultere 
i høy gjennomføringsprosent av foreslåtte 
tiltak. 

Få enøk-medarbeidere 
Rapporten forteller at mangel på enøk- 
medarbeidere er det mest gjennom- 
gående og største problemet som everk 
har i dag. I 1987 var 116 årsverk avsatt til 
enøk. Energiverkforbundet mener at 
antall årsverk må opp i 500. Det står at 
omlag 30 enøk-medarbeidere delvis er 
betalt gjennom NVEs «kompetansemid- 
ler», men at de statlige virkemidlene i 
begrenset grad retter seg mot energifor- 
syningen alene. Samlet statlig innsats til 
enøk utgjør ca 80 mill. kroner pr. år. Bevilg- 

GIFO 
- et senter for infonnasjon 

ninger til informasjon, varmeplanlegging 
og støtte til kompetanseoppbygging 
utgjorde ca 18 mill. kroner i 1987. 
Det kom frem i intervjurunden at begren- 
sede ressurser og manglende støtte fra 
ledelsen fører til problemer med motiva- 
sjonen for de som er ansatt. Manglende 
motivasjon hos medlemmene i de sty- 
rende organer i everkene ble av mange 
nevnt som en alvorlig hindring. Det ble 
også registrert manglende samarbeid 
mellom det lokale everk og kommunens 
administrasjon, og mange steder et 
begrenset samarbeid mellom engrosverk 
og fordelingsverk. 

Noen er kommet langt 
Men undersøkelsen viser også at det er 
everk som er kommet langt i enøk-arbei- 
det og som har gode erfaringer. En bredt 
sammensatt enøk-ordning ser ut til åvirke 
effektivt og resultere i høy gjennomfø- 
ringsprosent av foreslåtte tiltak. Spesielt 
er finansieringsordningen viktig. Finansie- 
ringsordninger med direkte tilskudd og/ 
eller subsidiert rente for lån har vist seg å 
føre til økt enøk-interesse. Finansieringen 
vil styrke gjennomføringen av tiltak og 
bedre mulighetene for å oppnå lønn- 
somme investeringer. Det er nødvendig 
med økonomiske gulrøtter som reelle til- 
skudd, lavere rente o.l., og kostnadene 
ved finansiell støtte til gjennomføring av 
enøk er relativt små i forhold til kostna- 
dene ved ny elektrisk kraft. 

Kraftig prioritering 
Det foreslås i rapporten en kraftig priorite- 
ring av enøk. Det sies at målsetting bør 
være at samtlige everk i Norge har 1 eller 
flere medarbeidere på fagområdet. Mini- 
mum 1 prosent av everkets budsjett bør 
bevilges til enøk-arbeid i form av stillinger, 
informasjonsmateriell, støtte til 
analyse o.l. 

- OlJ - 

Det var forsåvidt ingen tilfeldighet at åpningen av enøk-året 1988 ble lagt til det 
flunkende nye Energiforum i Akershus. Blant sikkert flere gode grunner spilte det 
nok en stor rolle at Akershus Energiverk er svært aktive på enøk-sektoren, og ikke 
minst at Energiforum dannet en ytterst fin ramme rundt denne enøk-markeringen. 

Fra oppgangssag til mer industriell utnyttelse av vannkraften. Fra Energiforums historiske 
avdeling. 

Tekst og foto: Frode Guldvog 

Dette Energiforum er et permanent utstillings- 
og opplevelsessenter i tårnbygget i den gamle 
kraftstasjonen på Rånåsfoss. Sammen med 
den gamle kraftstasjonen fra 1922 og den nye 
fra 1983 skal senteret bli et mål for ekskur- 
sjoner for skoleelever og andre. 
Formålet med Energiforum er å skape større 
innsikt i og forståelse for energispørsmål. Det 
skal vise at energi er noe grunnleggende, en 
ressurs som vi ikke kan regne med å skaffe 
ubegrensede mengder av uten store økono- 
miske og miljømessige konsekvenser. 
Anlegget ligger sentralt i Akershus, bare 45 
minutters reisetid fra Oslo. Det er lett adkomst 
både med bil og jernbane. Tre etasjer i det 
gamle tårnbygget er tatt i bruk og i tillegg til 
utstillingene, finner vi også undervisninijsrom 
og en «el-kafe». Energiforum har som mal å bli 
besøkt av 4000 skoleelever hvert år. Det dek- 
ker 500 kvadratmeter og har kostet 5,1 mill 
kroner. 
Svært delikat og informativt velanrettet det 
hele, og vel verd et besøk også av fagfolk, 
spør du oss. 

Utstillingen gir også en god oversikt over for- 
skjellige energikilder, her solenergi. 
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Drøyt 1000 år etter slaget i Hafrsfjord er også vassdragene i 
Norge samlet, i ett informasjonssystem. Datoen var 19. 
februar 1988 og stedet var VU-Vassdragsregisterets kontorer 
i 2. etasje i M29. Begivenheten ble behørig markert da Vass- 
dragsdirektør Pål Mellquist (i stedet for å klippe over snora) 
trykket inn CR-tasten på terminalen og startet «jobben» som 
la de siste vassdragsområdene i Sør-Varanger til Vassdragsre- 
gisterets kjerneregister REGINE. At Mellquist i dette øyeblikk 
glemte de bevingede ordene: «Dette er et lite skritt for meg, 
men et stort for menneskeheten» (Neil Armstrong, Månen, juli 
-69) får være tilgitt. Han fikk dår1ig suffli for anledningen. 

Etter den høytidelige elektroniske «snorklipping» feiret fornøyde V-folk fra 
flere berørte avdelinger/kontorer REGINE Rundt bordet f. v.: 7årodd Jensen, 
Jan Slapgård (delvis skjullj, Hallvard Stensby (bare hår), Svein Homstvedt, 
Pål Mellquist, Astrid Voksø, Inger Marie Brevik, Erik Kielland, Erik Hansen, 
Knut Gakkestad, Per Einar Faugli (bare spiss albue), m.fl. utenfor bildekant. 
Foto: frog. 

Av Svein Homstvedt, VU 

Navnet REGINE er (selvfølgelig) en forkortelse 
og betyr REGlster over NEdbørfelt. REGINE 
Inneholder oversikt over vassdragsområder, 
nedbørfelt og deler av disse, og knytter de 
enkelte enhetene sammen med bruk av vass- 
dragsnummeret. Vassdragsnummeret beskri- 
ver både hva slags enhet det er tale om og 
hvor i vassdragsområdet enheten er lokalisert 
i forhold til vassdragsstrukturen. Det kan 
søkes i systemet med utgangspunkt både i 
vassdragsnummer-, navn- og kommune, 
M711-kartblad m.m. 
Det ferdige REGINE inneholder 24.798 enhe- 
ter (poster) i alt. Disse er fordelt på bl.a. 262 
vassdragsområder og 3.668 nedbørfelt. Av 
nedbørfeltene er det 1.096 nedbørfelt som 
drenerer til kysten, og resten, 2.572, er side- 
nedbørfelt til disse. Det største nedbørfeltet 
er selvfølgelig 002.z Glommavassdraget som 
er inndelt videre i et hierarki på i alt 1.953 
enheter. 

Hvordan oppsto REGINE? 
Ideen til et landsdekkende informasjonssy- 
stem for vassdrag og nedbørfelt ble født alle- 
rede i 1976. Dette førte til utredning, testing, 
endring, ny testing, foreløpig utgave, forsin- 
kelse osv. helt fram til 1988. Det har foregått 
en del gjennomgripende endringer under 
marsjen. 
Noe har vi likevel beholdt hele tiden. I en tidlig 
fase av arbeidet ble det utarbeidet 4 kriterier 
for inndeling av landet i vassdragsområder, 
nedbørfelt osv. Disse har bestemt finheten i 
inndelingssystemet, og trukket grenser for 
hva som skulle regnes som nedbørfelt og hva 
som var for smått til slik utskilling. Disse krite- 
riene er: 
1. Nedbørfelt som er regulert eller planlagt 

(vedtatt) regulert. 
2. Nedbørfelt der det sentrale vassdraget fra 

før hadde et nummer i Vassdragsdirekto- 
ratets arkiv. 

3. Nedbørfelt der elvelengden ?: 1 O km, målt 
på M711-kart. 

4. Nedbørfelt som inneholder sjøer ?: 1 km2. 
Disse kriteriene var så pass klare at det gikk 
an å jobbe rasjonelt etter dem. Selvfølgelig 

har det oppstått grensetilfeller, men ikke verre 
enn at det gikk an å ta avgjørelser. 

REGINE finnes, og hva så? 
Klargjøringen av REGINE er den viktigste mile- 
pælen i Vassdragsregistrets historie, og vil for 
alltid være det! Arsaken til det er at REGINE 
utgjør kjernen som all annen vassdragsinfor- 
masjon skal knyttes til, et skjelett som nå skal 
få kjøtt og blod. 
Vassdragsregisteret vil inneholde flere EDB- 
registre for forskjellige vassdragsrelevante 
tema. Målsettingen er at systemet skal inne- 
holde en samlet oversikt over kunnskapen om 
vassdragene, i form av henvisninger (referan- 
ser) og nøkkeldata. Pr. dato inneholder Vass- 
dragsregisteret oversikt over innsjøer og 
magasiner (INNSJØ) og et rapportbibliotek 
(RAPPORT). Digital kartdokumentasjon er 
under arbeid. Det jobbes videre med å eta- 
blere register over tellingsdata (STATISTIKK), 
register over målestasjoner og dataserier 
(STASJON) og register over tekniske inngrep 
(INNGREP). En forenklet strukturskisse er vist 
her. Merk REGINEs sentrale posisjon. 

STATISTIKK 

RAPPORT 

I INNGREP I 
I 

I 
I 

I 
I , 

INNSJØ 

STASJON 

Vi vet fra historien at Norge ikke ble etablert 
som ett rike på en dag. Samlingsverket måtte 
voktes og fullføres over lang tid. Å skaffe fram 
den komplette vassdragsoversikten vil også 
være en kontinuerlig prosess i mange år fram- 
over. Med klargjøringen av REGINE er imidler- 
tid det viktigste og tyngste skrittet tatt i denne 
prosessen. 

Biotopforbedrende tiltak: 

Eksempel på godt samarbeid 7åre Olav Sandnæs, VNT 
& Jon Arne Eie, VN 

I Isfjorden i Romsdal finner vi Henselva. 
Vel en kilometer fra utløpet deler den seg 
i Isa og Glutra. Glutra ble kanalisert av 
Forbygningsavdelingen i 1984-85 etter en 
plan fra 1959. Henselva ble forbygget/ 
kanalisert i 1986 etter en plan fra 1969. 
Bakgrunnen for disse planene var at 
elvene hadde mange løp med betydelige 
erosjon- og flomproblemer. 
I forbindelse med utbygging av Grytten 
kraftverk ble deler av Glutras nedbørsfelt 
ført over til Romsdalen. Statkraft ble der- 
for med grunnlag i konsesjonsvilkårene, 
pålagt å finansiere terskelbygging og 
enkelte andre biotopforbedrende tiltak 
kostnadsberegnet til kr. 465.000,-. 
Ved et samarbeid mellom Natur- og 
landskapsavdelingen, Forbygningsavde- 
lingen, Fiskerikonsulenten i Møre og 
Romsdal, Direktoratet for Naturforvalt- 
ning og Elveeigarlaget ble det i forbin- 
delse med kanaliseringsarbeidene plan- 
lagt terskler og andre biotopforbedrende 
tiltak. 
Disse tiltakene ble utført av Forbygnings- Ti/planting ved Hense/va (i tidlig fase). Foto: Jon Arne Eie, VN 

avdelingens Vestlandskontor i forbindelse 
med de siste forbyQningsarbeidene. 
Maskiner og utstyr var pa stedet og bruk- 
bar steinstørrelse kunne sorteres ut fra 
steinbruddet. Som bildet viser ble store 
deler av de steinkledde skråningene 
påført jord, tilsådd og forsøk med innplan- 
ting av stedegen trevegetasjon ble utført. 
Når elvedelene først var blitt kanalisert og 
forbygget ble det fra alle hold vist stor 
velvilje til å få området best muliij tilrette- 
lagt for fisk, fiske og samtidig fa bedret 
den landskapsestetiske standard. 
Totalt er det bygget 10 fisketerskler og 15 
strømkonsentratorer i Henselva og Glutra. 
I tillegg er det lagt ut store steinblokker i 
uregelmessig mønster mellom de ovenfor- 
nevnte tiltakene. Effekten av disse tilta- 
kene vil bli forsøkt målt ved undersøkelser 
styrt gjennom Biotopjusteringsprosjektet, 
men både fra grunneiere og fiskerikonsu- 
lent er det uttrykt anerkjennelse for et fint 
utført arbeid. Vi synes også disse arbei- 
dene kan stå som et godt eksempel på 
hva som kan gjøres. 
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Austdalsbreen har vært i mediafokus en tid. Hva som vil skje med breen 
når maijasinet til Jostedal Kraftverk fylles opp, har vært det store 
spørsmal. Nå er breen kommet bokstavelig talt i nær kontinuerlig 
fokus. Foran breen er det nemlig montert et automatisk overvåknings- 
kamera som tar et bilde av fronten på breen hvert kvarter så lenge det 
er lyst nok om dagen. 

Tekst og foto: Bjørn Wold, VHB 

Bakgrunnen for fokuseringen er behovet 
for dokumentasjon både av naturlige for- 
hold før regulering og av de forandringer 
som forventes. Det er meget stor usikker- 
het om hva som vil skje med breen. I en 
rapport til Skjønnsretten framholdt Bre- 
kontoret det som mest sannsynlig at 
breen ville kalve tilbake ca 1500 meter og 
stabilisere seg i en ny posisjon. Dette vil 
bety betydelig forverring i forholdene for 
turister i området, men det vil gi et vesent- 

lig større magasin for kraftverket. Vi kan 
imidlertid ikke avvise mulighetene for at 
breen trekker seg enda mer tilbake, noe 
som vil ta lang tid, og forandre naturen i 
området vesentlig. En annen mulighet er 
at breen sklir ut i magasinet. Dette vil i så 
fall i mindre plass til lagring av vann, og 
ogsa betyr store endringer i naturen. 

5-10 år 
Statkraft er meget interessert i hva som 
skjer med magasinet, mens NVE også er 
opptatt av å dokumentere påvirkningen 
på naturen. Stasjonen er opprettet dels 

for å skaffe data til en konsekvensanalyse, 
og dels som en del av et hydrologisk 
konsesjonspålegg. Vi regner med at den 
vil være i drift i 5-10 år framover. 

Hvert 15. minutt 
Kameraet er montert i en termokasse i en 
liten hytte foran breen. Ved hjelp av solcel- 
lepaneler og batterier skaffes nok energi 
til å drive kameraet og en liten varmeovn 
inne i termokassen. Kameraet er et 16 mm 
overvåkningskamera som startes av en 
klokke hvert 15. minutt. Da tas et bilde 
hvis det er nok lys. Deretter går det tilbake 

f 

I 

I 

I 
Et glimt av kamerahytta med solcellepanel. 

REKRUTTERINGSTILTAK 
Blant de tiltak NVE gjennomfører tor å gjøre 
etaten mer kjent i forskjellige fagmiljøer, er 
annonsering rettet mot studenter. De fleste 
høyskoler og større utdanningsinstitusjoner 
hjemsøkes på denne tiden av året av hefter/ 
bøker der større arbeidsgivere presenterer 
seg for avgangsstudentene i form av annon- 
ser. 
NVE er i år med i flere slike hefter med den 

annonsen som er gjengitt her. Den finnes i tre 
formater: stående A4, stående og liggende 
AS. 
En del skoler arrangerer også «jobbmesse» 
på skolen, der potensielle arbeidsgivere kan 
møte frem og presentere seg. Til hjelp i den 
anledning er annonsen også blåst opp i pla- 
katformat 50x70. 

Al 

NVE-annonse. Grafisk form: Merethe Christophersen. "Tekst: Frode Guldvog. 
legning: Egil Nyhus. 

til dvale. Dette gir et system som bruker 
ekstremt lite energi. Pa hvert bilde vil det 
stå dato og klokkeslett for eksponeringen. 

Bestselger 
Filmen i kameraet må skiftes hver 5. 
måned, eller oftere hvis nysgjerrigheten 
tar overhånd. Etter fremkalling blir filmen 
overført til video og kan kjøres på en van- 
lig videomaskin. Dette vil kunne bli litt av 
en bestselger for glasiologer verden over 
hvis det begynner å skje dramatiske ting 
i brefronten av Austdalsbreen. Vi venter i 
spenning. 
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l EN ORGANISASJON I UTVIKLING 
.J 

Et gammelt ord sier at «store ord og fett flesk sitter ikke fast i 
halsen». Kanskje har noen hatt den følelsen siden ifjor høst, da 
begreper som organisasjonsutvikling, virksomhetsplanlegging, 
målstruktur og forbedringstiltak har svirret i luften. OU-arbeidet 
skal sørge for at disse ordene ikke bare blir store, men også 
meningsfulle. 

Seminarene som vi har vært gjennom 
i vinter, har hengt bjeller på mange av 
de svarte kattene som vi mener er 
hindringer på veien til et bedre NVE. 
La oss se på noen av de områdene 
hvor bjellene kliner sterkest: 
- NVEs mål sies a være uklare. I så fall 
er det fare på ferde. For å bruke et 
engelsk sitat: If you aim at nothing, 
you are sure to hit it. Våre mål, både 
for århundreskiftet og neste uke må 
ha en indre sammenheng, og må være 
så klart formet at vi alle ser dem. Vår 
selvkritikk peker på at NVE særpreges 
av regelstyring, hvor det viktigste ofte 
er å følge vel etablerte instrukser for 
korrekt saksbehandling, og hvor skift- 
ninger i vår omverden bare langsomt 
reistreres. Det er lett å enes om at vi 
ma bli flinkere til å ta opp i oss strøm- 
ninger i tiden, og handle besluttsomt 
deretter. Men hvorfor ikke spenne 
buen enda høyere: Hvordan kan vi 
stimulere vår egen ideskapning og 
nytenkning? Hvordan kan vi komme 
ut av konserverende holdninger og 

over i et NVE som aktivt er med og 
former landets fremtid? Og hvordan 
kan vi måle virkningene av vårt arbeid 
på samfunnet rundt oss? Hvorfor 
skulle ikke NVE i større grad lede sam- 
funnsdebatten om energi- og vass- 
drags-spørsmål? 
Slike spørsmål har med målstruktur 
og virksomhetsplan å gjøre. 
- Det henger en annen bjelle på NVEs 
ledelses-stil, som mange mener er tra- 
disjonsbundet, autoritær og hierar- 
kisk. Mange savner tillit til medarbei- 
dere, initiativ (selv med risiko for å 
gjøre feil) og evner til konfliktløsning. Vi 
bør derfor se på hvordan NVE rekrutte- 
rer sine ledere, hvilken lederutvikling 
vi gir dem, og hvilke betinelser de 
arbeider under. Spørsmalene er 
mange: Er utvidet åremål noe for oss? 
Kan samarbeidsklima og karriereplan- 
legging bedres f.eks. gjennom syste- 
matisk bruk av medarbeidersamtaler? 
Kommuniserer NVEs ledere godt nok? 
OU-arbeidet må søke å gi noen av 
svarene, ettersom ledere i særlig grad 

setter mål og kontrollerer oppfyllelsen. 
- En tredje vrien sak er organiseringen 
av de administrative tjenestene etter 
skilsmissen fra Statkraft for vel 2 år 
siden. Stikkord fra forhåndsdiskusjo- 
nene er: klar og enhetlig personalpoli- 
tikk, målrettet økonomistyring, til- 
strekkelige service-ytelser av høy kva- 
litet, medvirkning og innflytelse fra 
fagdirektoratene. Arbeidsdeling og 
nyordninger blir skissert i en egen OLJ- 
aktivitet: EVA-prosjektet. 
Disse hovedbjelkene i OU-arbeidet, 
og flere til, angår oss på etats-nivå. 
Det er organisasjonen NVE det dreier 
seg om. Men OU gjelder også det 
«indre liv» i direktorater, avdelinger og 
kontorer. Saksrutiner, sosiale forhold, 

informasjonsflyt og mye mere kan ofte 
forbedres med små midler og lite 
byråkrati. Her har direktorats-staber, 
avdelingsdirektører, kontorledere, 
arbeidsmiljøutvalg, personalorganisa- 
sjoner og - ja hver enkelt av oss - 
ansvar og muligheter for å smøre 
maskineriet, tørke støv og rydde i kro- 
kene. Jeg synes bildet er godt, for 
likesom vi fra tid til annen holder en 
hovedrengjøring og ryddesjau i eget 
hus, er OU-arbeidet na i 1988-1989 en 
kraftinnsats som ikke gjør vanlig vedli- 
kehold og kontinuerlig god orden over- 
flødig. Tvert imot. 
Men kanskje kan organisasjonsutvik- 
ling gjøre NVE til en utviklingsorgani- 
sasjon! 

«Vil du være så snill å si meg hvilken vei jeg burde gå for å komme 
herfra?» spurte Alice. 
«Det avhenger i høy grad av hvor du ønsker å komme tien» sa 
katten. 
«Det er ikke så nøye -, » sa Alice. 
«Så er det ikke så nøye hvor du går heller,» sa katten. 
«Bare jeg kommer noensteds hen» la Alice til som en slags 
forklaring. 
«A, der kommer du sikkert,» sa katten. «Bare du går lenge nok.» 

Fra Lewis Carroll: Alice i eventyrland 



8 LESEHESfEN 

ouououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou 

Trond Johansen, Statskonsult: 

Vellikkede 
• seminarer 

Innholdet i grupperapportene fra 
diagnoseseminarene var tilfredsstil- 
lende som råmateriale og grunnlag 
for den videre OU-prosessen. Under 
den videre behandlingen er det imid- 
lertid viktig at man ikke henger seg 
opp i enkeltformuleringer eller 
enkeltforslag. Seminargruppene 
arbeidet under såpass stort tids- 
press at man ikke skal forvente mer 
«velformulerte» utsagn. 
Etter seminarene kommer det gjerne 
en diskusjon om «hva som er objek- 
tivt riktig» og «hva som er subjektive 
påstander». Dette gir seminarene 
ingen løsning på. Seminarene tar 
imidlertid utgangspunkt i at grunnla- 
get for en OU-prosess må være 
summen av de oppfatninger som er 
fremherskende blant medarbeider- 
ne. Seminarene skal i første rekke 
peke ut de områder som det bør 
arbeides videre med i OU-proses- 
sen, og som det etter hvert er gitt 
nærmere informasjon om både i all- 
møter, rundskriv og nå også her i 
LESEHESTEN. 
Under videreføringen av OU-arbei- 
det i NVE er det et forhold man bør 
være spesielt oppmerksom på: 
organisasjonen kan bli overbelastet 
med OU-tiltak. Mengden av OU-til- 
tak kan rett og slett bli så stor at de 

viktigste tingene ikke blir gjort skik- 
kelig. Dette må løses ved at man tar 
de viktigste tingene først og avpas- 
ser aktivitetene etter ressursene. 
Proslektet har en tidsramme på to 
år, sa det skulle være god tid til å få 
gjort svært mye. Det er viktig at man 
ikke mister engasjementet fordi om 
alt ikke kan startes samtidig med en 
gang. 
Men det er viktig å få fastslått at 
gjennomgangen av materialet fra 
diagnoseseminarene viste at svært 
mange interessante punkter var 
berørt, punkter som griper direkte 
inn i og peker på de viktigste proble- 
mene i NVE. De foreløpig viktigste 
resultatene av dette er at prosjekt- 
gruppen og styringsgruppen for OU 
har igangsatt/vedtatt/planlagt føl- 
gende tiltak: 
• virksomhetsplanlegging 
• lederutvikling 
• medarbeidersamtaler 
• prosjektarbeid 
• rapportproduksjon og bibliotek 
• EVA-prosjektet vedr. arbeidsde- 

ling mellom E, V og A. 
På mange av disse tiltaksområdene 
vil Statskonsult kunne stille faglig 
ekspertise til rådighet i den grad 
dette er ønskelig. 
Og det er jo ikke bare de store ting 
som spiller en rolle i etatens daglige 
liv. Seminarene fikk da også frem 
mange synspunkter og forslag som 
kan settes ut i livet på avdelings/kon- 
tornivå. Det viste seg dessuten at 
mange oppfatter interiøret i M29- 
bygget som et trivselsproblem. 
Statskonsult har her foreslatt at det 
engasjeres en interiørarkitekt som 
kan utarbeide forsla til forand- 

,. ringer/oppussing for a oppnå mer 
"' , l }  trivselsfremmende arbeidsmiljøer. 

C f  
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I disse dager er vi ferdige med budsjettfor- 
slaget for 1989, noe som betyr slutten på 
såkalt programbudsjettering og fra og med 
neste år velkommen til målstyring og virksom- 
hetsplanlegging. Som en innledning på denne 
delen av OU-prosessen er det holdt kurs på 
Vettre Hotell og Konferansesenter. 

Av John Ånon Jonassen, AØ 
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Ill 

Målstyring og virksomhetsplanleg- 
ging har ikke bare å gjøre med hvor- 
dan Økonomikontoret setter opp 
budsjettet for NVE, men faktisk i stor 
grad hvordan den enkeltes arbeids- 
oppgaver vil bli organisert. 
Malstyring og virksomhetsplanleg- 
ging er to verktøy for ledelsen i en 
bedrift til å styre og planlegge den 
virksomheten som foretaket driver. 
Målstyring er en resultatorientert sty- 
ringsform hvor det stilles krav til at 
bedriften når visse mål i løpet av bud- 
sjettperioden. For bedrifter som pro- 
duserer konkrete og håndfaste pro- 
dukter er det ikke noe problem å måle 
om man har nådd målene. Resulta- 
tene vises i form av produsert meng- 
de, salgstall og størrelsen på over- 
skuddet. I en forvaltningsbedrift som 
NVE er det vanskeligere å formulere 
målene, og enda verre å måle resulta- 
tene. Vi har svært få virksomheter som 
lar seg måle i kroner og øre, kilometer 
eller tonn, men derimot har vi virksom- 
heter som lager planer, produserer 
utredninger eller utfører fellestjene- 
ster. Innføringen av målstyring i NVE 
vil derfor kreve oppfinnsomhet når det 
gjelder resultatmålingene. 

Målstruktur 
Vi har ett overordnet mål for hele NVE 
og ett hovedmål for hver avdeling som 
igjen er delt opp i flere delmål. Til slutt 
har vi mange arbeidsmål som er det 
laveste nivået. 
Dette utgjør det som kalles målstruk- 
tur og er grunnlaget for både målsty- 
ring og virksomhetsplanlegging. Ved 
å stille spørsmålet «Hvorforgjør vi det- 
te?» for hvert av målene skal man, 
hvis man har en god målstruktur, få til 
svar ett av målene på et høyere nivå. 
Stiller man spørsmålet mange nok 
ganger skal man til slutt få det overord- 
nete målet for NVE som svar på alle 
spørsmålene. Det betyr at alle 
arbeidsmål, delmål og hovedmål til- 
sammen «bidrar til at de allmenne inte- 
resser knyttet til vassdragene og ener- 
gisystemet ivaretas på den samfunns- 
messi beste måten». Hvis det vi hol- 
der pa med ikke tilfredsstiller dette 

overordnete målet, er det enten på 
tide å forandre målstrukturen eller å 
slutte med det vi driver med. 

A la carte 
Selve modellen for målstyring kan 
man se for seg hvis man tenker på en 
restaurant hvor politikerne er gjester 
og hvor alle ansatte i NVE er sysselsatt 
med å fremskaffe råvarene, lage 
maten, feie gulvet og servere. Politi- 
kerne kan velge mellom ulike retter til 
ulike priser ut fra smak og hvor mye 
penger de har. NVE har laget en meny, 
målstrukturen, med mange forskjel- 
lige retter og med priser for hver ene- 
ste rett. Etter at politikerne har valgt 
hva de vil ha og betalt, er det opp til 
NVE å lage rettene på den måten vi 
selv mener er den beste. Men vi må 
tilfredsstille politikernes sult, smak Oij 
lommebok, for ellers vil de kanskje ga 
til en annen restaurant lengre ned i 
gaten. Vi må altså skjerpe oss slik at 
vi ikke selger grøt til biffpris. 

Gulroten 
Virksomhetsplanleggingen er den 
måten vi oraniserer og fordeler arbei- 
det på, altsa hvordan vi når de målene 
vi stilte spørsmålet -hvorfor?» ved. 
Som kjent heter det: jo flere kokker, 
desto mere søl, og det blir det hvis vi 
ikke legger planer for hvem som skal 
gjøre hva, hvordan det skal gjøres og 
når det skal gjøres. Men for å få et 
best mulig resultat i forbindelse med 
virksomhetsplanlegging, er det allike- 
vel viktig at man får til en bred deltakel- 
se, slik at alle er med på å påvirke sin 
egen arbeidssituasjon. Gar vi inn i 
målstyring og virksomhetsplanleg- 
ging med hodet under armen, er det 
stor sannsynlighet for at det ender 
galt. Det er derfor av vesentlig betyd- 

ning at man er bevisst sin egen situa- 
sjon og at ledelsen er flinke til å moti- 
vere de ansatte for målstyring og virk- 
somhetsplanlegging. Gulroten for 
avdelingene er større frihet til selv å 
disponere de tildelte midler på den 
måten de mener er best. Man skal 
ikke lenger være nødt til å sende inn 
søknad i 16 eksemplarer for å få lov til 
å kjøpe binders, men kravet til å kjøpe 
binders er at det medfører at man 
oppfyller sine mål. Målstyring og virk- 
somhetsplanlegging betyr ikke mer 
penger, men det betyr at vi skal bli i 
stand til å bruke midlene på en bedre 
måte enn før. 
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Av Else Hole, AP 

Poenget med organisasjonsutvikling er at 
organisasjonen forandrer seg til det 
bedre. En slik forandring forutsetter at 
organisasjonen evner å lære, lærer en ny 
«atferd» som er hensiktsmessig for å fa 
mennesker til å trives og utfolde seg, slik 
at organisasjonen lettere kan nå sine mål. 

Det er gjensidig avhengighet mellom 
organisasjonslæring og organisasjons- 
utvikling - utvikling forutsetter læring og 
omvendt. 

Dette kan høres enkelt ut, men i praksis 
viser det seg dessverre å være uhyre 
vanskelig. Den amerikanske organisa- 
sjonsteoretikeren Argyris, som er profes- 
sor på Harvard, har i en årrekke jobbet 
med disse spørsmålene både praktisk og 
teoretisk. Ifølge han er organisasjonslæ- 
ring den prosess som går ut på å avdekke 
og korrigere den viten eller kunnskap 
organisasjonen besitter som virker brem- 
sende på ny læring. 

Organisasjonslæring er forskjellig fra indi- 
viduell læring på den måten at organisa- 
sjonslæring bare innbefatter den kunn- 
skap som er nedfelt i organisasjonen selv 
- i organisasjonskartet, så å si, i idegrunn- 
lag og retningslinjer, i prinsipper for ledel- 
se, personalforvaltning, opplæring, kom- 
munikasjon osv. 

En gruppe mennesker som utgjør en 
organisasjon kan sies å ha en felles virke- 
lighetsoppfatning som ligger til grunn for 
deres handling/atferd i organisasjonen. 
Dette er en stilltiende kunnskap, en slags 
«bakhodemodell» som styrer våre hand- 
linger uten at vi er oss det bevisst. Læring 
blir i denne sammenheng å forstå som 
endring av virkelighetsoppfatning. Et 
første skritt for å klare en slik forandring 
er at en må bli oppmerksom på hva disse 
oppfatningene/«reglene» består i. Det 

krever trygghet og tillit nok til at en viss 
bevisstgjøring og refleksjon i forhold til 
egen praksis kan finne sted. 

AIie enkeltmedlemmer i organisasjonen 
kan lære, men bare når læringen/reflek- 
sjonen nedfeller seg i organisasjonen på 
en slik måte at den blir retningsgivende 
for organisasjonsmedlemmenes senere 
handlinger, kan vi snakke om organisa- 
sjonslæring. Hvis denne nedfellingspro- 
sessen ikke skjer, har medlemmene i 
organisasjonen lært, men organisasjonen 
har ikke gjort det. 

Altså: Organisasjonslæring skjer ikke uten 
at individuell læring skjer; individuell 
læring er en nødvendig, men ikke tilstrek- 
kelig betingelse for organisasjonslæring. 

Argyris nevner flere slike paradokser ved 
læring i organisasjoner: 
- en organisasjon kan ofte mindre enn 

individene som utgjør organisasjonen 
- noen ganger kan en organisasjon ikke 

lære hva hvert enkelt medlem ser ut til 
å kunne 

- organisasjonen er ikke bare en samling 
indivier, men det er ingen organisasjon 
uten en slik samling 

- organisasjonslæring er ikke bare indivi- 
duell læring, likevel lærer organisa- 
sjonen bare gjennom individuell læring 

Enkeltmennesket i organisasjonen hand- 
ler ut fra egne -bakhodernodellervreqler 
og tror at de er felles for hele organisa- 
sjonen. Her ligger mange muligheter for 
«feil», og denne type «feil» forsterkes 
gjerne fordi de er implisitt i den enkeltes 
og organisasjonens handlingsteori. Nett- 
opp dette ubevisste aspektet gjør end- 
ring/læring vanskelig. En kan knapt klare 
å forandre noe en ikke vet en praktiserer. 

Ifølge Argyris viser det seg at det syste- 
matisk er sprik mellom det mennesker i 
organisasjonen rent faktisk gjør/praktise- 
rer (den anvendte teorien) og det de sier 
at de gjør (den uttrykte teorien). 

Dette holder situasjonen fast i et jerngrep 
og utvikling hindres gjennom denne kunn- 
skapen som praktiseres uten at utøveren 
er klar over det. Dette er også en grunn til 
at mange prosessorienterte kurs som 
resulterer i mye læring på individnivå har 
liten konsekvens på organisasjonsnivå. 
Samarbeidsvansker består på tross av 
innsikt og god vilje. Det er noe ved sosia- 
liseringen inn i organisasjonen som 
ganske effektivt ser ut til å hindre kollektiv 

læring og utvikling. Når en blir klar over 
dette, er det mulig å prøve å endre det 
ved å skape refleksjon i forhold til egen og 
andres praksis. En vil da øve seg i å bli 
oppmerksom på motsigelsen mellom de 
uttrykte og de anvendte reglene: 

Uttrykte regler: 
- t a  initiativ 
- si straks fra når noe går galt 
-tenk langsiktig og framtidsrettet 
-tenk på organisasjonen som et hele 
- samarbeid med andre 

Anvendte regler: 
-bry t  ikke regler og etablerte normer 
-du blir straffet når noe går galt 
-det er dagens resultater som teller 
- gå ikke inn på andres ansvarsområde 
-konkurrer med andre 

De motstridende budskapene i disse to 
modellene skaper mye frustrasjon, mis- 
nøye og konflikter. 

For enkeltmennesket er dette en typisk 
«double-bind» situasjon, du gjør feil 
samme hva du velger, du er dømt til å 
tape fordi du samtidig utsettes for to selv- 
motsigende budskap. 

Disse reglene er så integrert i våre roller 
at de ganske effektivt hindrer at noen tar 
initiativ, tør å utfolde seg, osv, faktorer 
som er avgjørende for å fremme forand- 
ring. 

En organisasjon som styres av en slik 
virkelighetsoppfatning vil ha et begrenset 
læringssystem. Læring i dette systemet 
blir av typen tilpasnin - små justeringer 
som får det hele til a henge sammen. 

Selve løsningen blir problemet. Denne 
type læring sikrer stabilitet i organisa- 
sjonen, de forandringer som gjøres har 
bare til hensikt å opprettholde vedtatte 
normer og regler. 

En organisasjon vil bare lære i samme 
grad som organisasjonens medlemmer 
endrer sin felles forstaelse av hvilke hand- 
linger som legitimt kan utføres i organisa- 
sjonens navn. 

Organisasjonslæring krever evne til å 
identifisere og korrigere feil. Når denne 
prosessen resulterer i endring av grunn- 
leggende normer og regler, og medfører 
at rammebetingelsene forandres, finner 
genuin læring sted. Det stilles da grunn- 
leggende spørsmål ved tidligere praksis 
og ved retning og mål; og noen standard 
løsning finnes ikke. Løsningen består i 
utvikling av nye normer, verdier og priori- 
teringer. I en slik prosess vil en organisa- 
sjon kunne peke på hva som hemmer og 
fremmer læring. 

Organisasjonsmedlemmene vil kunne 
avsløre inkonsistente normer i organisa- 
sjonen, de lærer å identifisere uoverens- 
stemmelser mellom uttrykte og anvendte 
teorier. Ved å forfølge de motsetningene 
som slik avsløres, lærer medlemmene å 
identifisere sin måte å løse problemer på. 

Selv om læringen begynner på individni- 
vå, er det av avgjørende betydning at den 
også beveger seg til systemnivå, oq sta- 
dig veksler mellom disse to nivaene. 
Organisasjonen må nå dithen at konflikt 
kan ses som en potensiell kilde til læring 
og vekst. «De sosiale prosessene» under- 
veis er selve læringens grunnstamme. 
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MED· 
ARBEIDER· 
SAMTALER 

eans 
Medarbeidersamtaler er et vektøy, 
som riktig brukt kan bidra til mindre 
frykt for å løse personalproblemer før 
de er blitt for store, til mer meningsfylt 
arbeid for noen flere, til frigjøring av 
krefter som er latente hos ethvert men- 
neske og i enhver organisasjon - og 
ikke minst til større gjensidig forstå- 
else. 
En medarbeidersamtale er en indivi- 
duell, personlig og planlagt samtale 
som har til hensikt å bedre kommuni- 
kasjon og samarbeid mellom nære 
medarbeidere. Avgjørende for at sam- 
talen skal bli vellykket er kontakten 
som oppnås mellom de to som snak- 
ker sammen. Her vil partenes oppfat- 
ning av seg selv, deres grunnhold- 
ninger og trygghet være det som teller, 
men lederens egenskaper vi I nok være 
avgjørende. 
Vi tilbringer en stor del av dagen sam- 
men med arbeidskamerater. Vi har for- 
melle og uformelle samtaler, vi sitter i 
møter, vi snakker i telefon, vi har pau- 
ser sammen. Likevel viser det seg at 
evnen til å kommunisere og til å lytte 
er forbausende dårlig utviklet hos 
mange av oss. Kanskje gjelder dette 
spesielt kommunikasjon som angår 
planlegging av arbeid, resultatoppføl- 
ging, arbeidsutførelse og videre utvik- 
ling. 
Det burde egentlig være en selvfølge 
at alle mennesker har mulighet til å 
påvirke sin egen arbeidssituasjon, til å 
delta i planlegging av arbeidet og til 
selv å vurdere resultatene. Og spør 
man lederne om dette vil de umiddel- 
bart være enige. Når det virkelige liv i 
mange organisasjoner arter seg 
annerledes, er nok dette et uttrykk for 
at tanken er vanskelig å gjennomføre 
i praksis. 
Her kommer systematisk bruk av 
medarbeidersamtaler som et hjelpe- 
middel, et verktøy for å bøte pa den 
situasjonen. 
Det er en felles erfaring at det kreves 
stor tålmodighet for å få samtalene til 
å fungere. Det viktigste er ikke å få 
perf ekte samtaler helt fra starten av. 
Det viktigste er at samtalene kommer 
i gang. Så får de utvikles og forbedres 
med erfaring. Skulle man vente til man 
hadde et perfekt opplegg, er sannsyn- 
ligheten stor for at man aldri kommer 
i gang. 
Et opplegg for opplæring og innføring 
av medarbeidersamtaler i NVE er 
under utarbeidelse. Noen kontorer 
praktiserer slike samtaler pr. i dag. 
Flere rupper, på avdelings- og kon- 
torniva, vil delta i prøveopplegget før 
sommeren. 
På grunnlag av de erfaringene vil vi 
justere opplæringen og ha et opplegg 
klart slik at medarbeidersamtaler kan 
innføres i hele organisasjonen fra 
1989. 

Else Hole, AP 
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Av Arve M. Tvede 

Da NVEs eget OU-arbeid kom i 
gang høsten 1987, var det derfor 
naturlig å fortsette samarbeidet 
mellom organisasjonene etter den 
modell som allerede var etablert i 
E. Vi startet i november en refe- 
ranse-gruppe hvor alle de organi- 
sasjonene som har medlemmer i 
NVE møter for å diskutere og for- 
mulere våre felles holdninger og 
krav i styrings- og prosjektgruppe- 
ne. Sammensetningen av referan- 
segruppen er presentert i OU-infor- 
masjonen som nylig ble delt ut til 
alle NVE-ere. 

Hva er så organisasjonene 
opptatt av i det videre 
OU-arbeidet? 
For det første må vi være innstilt på 
å delta aktivt i de grupper og pro- 
sjekter hvor vi har innflytelse. At 
det er resultatene av OU-arbeidet 
som til syvende og sist teller er 
sagt av flere før, men vi må nok til 
stadighet fremheve målene med 
den prosessen som nå er kommet 
i gang. En av våre viktigste oppga- 
ver blir å se til at de enkelte OU- 
prosjekter holder bakkekontakten 
og ikke forsvinner i det blå og lufti- 
ge. Her er seminarrapportene fra 
Randsvangen og Bø viktige refe- 

Innen OU-arbeidet har organisasjonene i NVE arbeidet 
sammen på en måte som vi tror har vært både en nødven- 
dighet og en forutsetning for å få i gang OU-prosesser 
over en bred front. Det startet våren 1987 da NIF, NITO, 
NTL, SL og Landbruksakademikerne (som nå heter Norsk 
Naturforvalterlag) etablerte seg sammen som en pådriver 
i OU-arbeidet. At organisasjonene da stod sammen om å 
formulere en del krav til det videre OU-arbeidet, har vist 
seg å bli særdeles viktig for utviklingen av arbeidet i E. 

ranser. Det kan nok med visse mel- 
lomrom være nyttig å bla tilbake i 
disse rapportene for å kontrollere 
at vi virkelig arbeider med de pro- 
blemområdene som nedfelte seg 
under seminarene. 

Havre må til! 
Hvordan skal vi holde vedlike glø- 
den i OU-arbeidet når vi etter hvert 
møter de økonomiske innstram- 
ningstiltakene som er varslet? 
Bevilgningene for 1988 og bud- 
sjettforslaget for 1989 er etter vår 
mening svært trange og kan lett gi 
grobunn for intern biting hvis kryb- 
ben går tom mot slutten av året. Da 
er det viktig at vi ikke kryper ned i 
gamle skyttergraver ved første 
anledning for å forsvare vårt eget 

revir med nebb og klør. Om en ned- 
prioritering og forsinkelse av OU- 
arbeidet blir konsekvensen av en 
strammere økonomi, så kan det bli 
svært vanskelig å få vekket den 
nødvendige entusiasme på nytt. 
Derfor er det viktig at NVE-hesten 
nå får den nødvendige nærin for å 
holde vitaliteten og kraften pa topp 
slik at løpet kan fullføres. 
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Arbeidsmiljø• 
saker 

Mange av de sakene som ble reist på diagnoseseminarene angår 
arbeidsmiljøet direkte, og vil derfor bli fulgt opp av arbeidsmiljø- 
utvalijet. Dette interesserer selvfølgelig de aller fleste av oss som 
har var daglige gang i M29 spesielt, og listen over AMU-saker ser 
slik ut: 

Bedre kontorer og fellesrom 
Skifte ut nedslitte kontormøbler. 
Få opp bilder, planter. 
Korrekt og tydelig skilting i M29. 
«Sosiale» rom til uformelle møter, avis- 
lesing, osv. 
Egne rom for røykere. 

Kantinen 
Oppussing. 
Fjerne køene. 

Inngangspartiet 
Bedre innpasseringskontroll. 
Bedre varemottak. 
Enklere adgang til M29 i helgene. 
Flexisystem som virker. 

Bedriftshelsekontoret 
Mer sentral beliggenhet. 

Vaktmesterkontoret 
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PROSJEKTET 
Arbeidsdelingen mellom EN og A 
Dette OU-prosjektet griper direkte inn i organisasjonsstrukturen 
i NVE når det gjelder arbeidsdelingen på en del felter mellom 
direktoratene og administrasjonsavdelingen. 

Mer sentral beliggenhet. 
Vaktordning slik at kontoret alltid er Prosjektmål 
bemannet. Med bakgrunn i etatens diagnose-semi- 

narer og en analyse av årsakene til uklar- 
het og utilfredshet med nåværende admi- 
nistrative ordninger, utarbeide nyordning 
av de administrative tjenester i NVE. 

Velferd/ AMU 
Eget velferdskontor. 
Hjelp til anskaffelse av bolig. 
Barnehage. 
Bedre lånemuligheter. 
Bedre innstilling til velferdstiltak. 

Styrke samarbeidet AP/AMUNerne- 
ombudene/Bedriftshelsetjenesten. 
Reell medbestemmelse. 
Gjennomdrøfte Hovedavtalens inten- 
sjoner. 
Mer tid til tillitsverv. 

0 

TILTAKSNIVAER OG 
0 

ANSVARSOMRADER 
Også om dette har det vært sendt ut OU-skriv, i tilleqg til at det 
har vært omtalt på møter. Men vi synes dette er sa sentralt i 
OU-prosessen at vi gjerne gjentar det her på OU-sidene i LESE- 
HESTEN. 

Tiltaksnivåene 
1. Saker går på tvers av direktorats- 

grensene, og som derfor krever 
løsning på etatsnivå. Eksempler er 
virksomhetsplan for NVE, og 
spørsmålet om arbeidsdelingen 
mellom fagdirektoratene og admi- 
nistrasjonen (EVA-prosjektet). 

2. Tiltak som bør gjennomføres 
internt i E, V og A. Eksempler er 
forbedring av interne arbeidsruti- 
ner og intern informasjonsflyt, og 
medarbeidersamtaler på direkto- 
rats-, avdelings- og kontornivå. 

3. Diverse tiltak som relativt enkelt 
kan gjennomføres i den enkelte 
avdeling eller på det enkelte kon- 
tor. Et eksempel på slike tiltak kan 
være oppslagstavler. 

Ansvarsområdene 
1. Ansvaret for fremdrift av tiltak i 

kategori 1 ligger på NVEs pro- 
sjektgruppe for OU, og styrings- 
gruppen avgjør om tiltakene skal 
settes ut i livet. AMU (Arbeidsmil- 
jøutvalget) har oppfølgingsansvar 
for tiltak som direkte vedrører 
arbeidsmiljøet. 

2. Fremdriftsansvaret for tiltak i kate- 
gori 2 hviler på direktoratsdirektø- 
rene og direktøren for A ved hjelp 
av OU-medarbeiderne. 

3. Avdelingsdirektører, kontorledere 
o andre berørte må selv ta initiativ 
nar det gjelder tiltak i kategori 3. 
Prosjektgruppen vil jevnlig minne 
avdelingsdirektørene og kontorle- 
derne om de aktuelle tiltakene. 

Bakgrunn 
Administrasjonsavdelingen (A) er general- 
direktørens stabsorgan, og skal bl.a. 
behandle personalsaker og fores tå bud- 
sjett- og regnskapsarbeid for NVE. Som 
stabsorgan bistår A de to direktoratene (E 
og V) i deres personal- og økonomiforvalt- 
ning. Det er viktig å sikre E og V tilstrekke- 
lig medvirkning og innflytelse i arbeidet 
med økonomisk budsjett og stillingsbud- 
sjett. Samtidig må de faglige serviceytel- 
sene som A gir E og V på disse felter 
fortsatt være av høy kvalitet. 
Gjennom NVEs organisasjonsutvikling 
har det kommet til uttrykk klare ønsker 
om intensivering og videreutvikling av vår 
innsats når det gjelder personalsektoren: 
- rekruttering og behandling av nytilsat- 

te- 
- lønspolitikk med vekt på konkurranse- 

dyktighet; 
- medarbeidersamtaler, karriereplanleg- 

ging og personal-utvikling; 
- alternative karriereveier, utvidet bruk av 

åremål. 
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Også i slike spørsmål er det behov for en 
avklaring av arbeidsdeling mellom A og 
EN. Et utgangspunkt for vurderingen 
kunne være den situasjon NVE befant seg 
i før omorijaniseringen 1986. 
Et siktemal for prosjektet blir derfor å 
legge til rette for en klar og enhetlig perso- 
nalpolitikk, og klar ansvarsfordeling for 
gjennomføringen. Det er også viktig at 
prosjektresultatene kan kobles til arbeidet 
med målstyring i NVE. 

Prosjektgjennomføring 
Prosjekt ARBEIDSDELING EN - A gjen- 
nomføres som gruppearbeid, med en 
utredning som resultat. Arbeidsgruppen 
settes sammen av to deltakere fra hver av 
E, V og A, samt 1 personalrepresentant. 
Arbeidsgruppen kan etter behov trekke 
på annen ekspertise i NVE. 

Mandat 
1. Skissere på fritt grunnlag hvordan 

administrasjonen bør fungere i NVE - 
herunder hvordan administrative myn- 
dighetsforhold bør fastlegges. 

2. Utarbeide forslag til konkrete end- 
ringstiltak. Herunder skal gruppen 
arbeide i følgende prioriterte rekkeføl- 
ge: 
A. Styringssaker 
• A's fremtidige rolle i virksomhets- 
planleggingen 
• Budsjettarbeidet; policy, organisa- 
sjon, styring, rutiner 
• Personalsaker; stillings- og lønns- 
politikk, rekruttering 
B. Utviklingssaker 
• Personal- og organisasjonsutvikling 
C. Fellestjenester 
• Tekniske og administrative støtte- 
funksjoner 

Arbeidsgruppen ventes å avslutte sitt 
arbeid 'Jed utløpet av 1988, men bør vur- 
dere å avgi delinnstillinger underveis. 

i -::.'°f?t;r\ ·, • 

.·:C.'"\ 
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PROSJEKT• 
LEDELSE 

Mange avdelinger/kontorer i etaten 
driver med prosjektarbeid. Mye av 
dette skjer på oppdragsbasis. Det er 
derfor et stort behov for spesialopp- 
læring i prosjektledelse. 

Allerede i januar ble det første semina- 
ret gjennomført i regi av Hartmark- 
lras. Dette seminaret var av generell 
karakter med tittelen «Prinsipper for 
prosjektstyring og -ledelse», og ble i 
mars fulgt opp med et mer NVE-spesi- 
fikt seminar: «Intern prosjektstyring og 
rutiner». 

Målet med dette todelte seminaret er 
å gjøre NVEs medarbeidere mer profe- 
sjonelle i prosjektarbeid, og å skape 
forutsetninger for åta opp prosjektar- 
beidstormen i flere sammenhenger 
enn i dag. Foreløpig har 25 NVE-ere 
deltatt, og det kan bli aktuelt å 
arrangere nye seminarrunder senere. 

PROSJEKT• 
GRUPPEN 

Prosjektleder: Arne Tollan 
Medlemmer: Ruth Holth, E 

Anstein Haugen, V 
Mari Hareide, A 

Personalrep.: Arve Tvede 
Sekretær: Else Hole, AP 
Statskonsult: Trond Johansen 
Info: Wenja Paaske, Al 

• Stipend innen 
vassdragsfonraltning 

Som kjent har NVE gjennom sitt FoU-program innen vassdragssektoren, utlyst 
inntil 1 O stipendier for 1988. 
Stipendiene gis til studier som tar opp spørsmål knyttet til vassdragsforvaltning 
innen ulike felt som biotopjustering, hydrologi, ingrep i vassdragssystemet, 
vannbruksplanlegging, vassdragsdrift og vassdragsjus. 
Vassdragsdirektoratet har nå ferdigbehandlet denne saken og følgende er 
tildelt stipend: 
- Bernt H. Dybendal til å fullføre diplomoppgave ved NTH, Institutt for vassbyg- 

ging. Han arbeider med ismodell for drift av kraftverk. 
- Stein-Erik Lauritzen, førstelektor ved Universitetet i Bergen, Geologisk insti- 

tutt avd. B, for videre bearbeiding av datamateriale fra vassdrag i karstom- 
råder. 

- lngard Moen, til å fullføre hovedoppgave ved Universitetet i Bergen, Geofy- 
sisk institutt. Oppgaven er tilknyttet Ryfylkefjord-prosjektet 09 går på modell- 
arbeid, med forsøk utført ved NHL. 

- Nils R. Olsen, siv.ing. og vit.ass. ved NTH, Institutt for vassbygging. Hans 
studier omfatter kraftverksinntak i masseførende elver med arbeid i Nepal. 

- Aase Skaug, student Norges Landbrukshøyskole, Institutt for landskapsarki- 
tektur som har som oppgave «Landskapsanalyse ved kraftledningsplanleg- 
ging v.h.a. digitale terrengmodeller (DTM)». 

- Per Sommer-Erichsen, student Universitetet i Oslo, Geografisk institutt som 
utfører en vannbruksplananalyse for Losbyelva og Sagelva med hovedvekt 
på metodespørsmål. 

- Bjørn Stordrange, førstelektor Universitetet i Oslo, Institutt for privatrett, som 
arbeider med grunnvann og forholdet til vassdragsloven. 

- Knut Øyjordet, student Norges Landbrukshøyskole, Institutt for naturforvalt- 
ning som har hovedoppgave «Auren sin horisontale- og vertikalfordeling i 
Høydalsvatn, ein djup fjellsjø». 

Videre er stipend gitt til støtte for to oppgaver som utføres av team: 
- Raoul Bierach og Morten Ulleberg, begge studenter ved Norges Landbruks- 

høyskole, Institutt for naturforvaltning, som arbeider med oppgaven «Bereg- 
ning av fangst, fiskeinnsats og rekreasjonsverdien ved fritidsfisket etter laks 
og sjøørret i Stordalselva, Sør-Trøndelag». 

- Tord Tjeldflaadt, Hilde Solem og Unni Thoresen, studenter ved Telemark 
Distriktshøyskole som arbeider med en egnethetsvurdering av Nordsjø som 
råvannskilde for drikkevann, og hvilke konsekvenser dette medfører for 
bading, båtbruk/rekreasjon og friluftsliv/naturvern, ut fra en synoptisk bakte- 
riologisk undersøkelse. 

Stipendienes størrelse varierer fra 8 000 til 15 000 kr. 
VAF 

Pris på elektrisk kraft i 1988 
Energiavdelingen har utarbeidet en publikasjon som omhandler elektri- 
sitetsprisene i landet for 1988. Energidirektoratets beregninger viser at 
ny gjennomsnittlig elektrisitetspris pr. 1. januar 1988 for salg til hus- 
holdninger og jordbruk ser ut til å bli 41,5 øre/kWh, inkludert elavgift 
og merverdiavgift på tilsammen 9,8 øre/kWh. Dette er en økning på 
8,1 % fra 01.01 .87. 

De tre nordligste fylkene er fritatt for merverdiavgift på elektrisitet til 
husholdningsformal. Hedmark topper den fylkesvise oversikten med 
en gjennomsnittlig strømpris til husholdninger og jordbruk på 45,5 
øre/kWh. Det er store prisforskjeller mellom de enkelte everk rundt om 
i landet. Den høyeste gjennomsnittlige strømprisen i landet er på 55,3 
øre/kWh, mens den laveste er på 21,8 øre/kWh. Dette gir en differanse 
mellom høyeste og laveste pris i landet på 33,5 øre/kWh. Imidlertid 
ligger 88% av omsetningen til husholdninger og jordbruk innenfor 
prisintervallet 35 - 48 øre/kWh. De aller høyeste og laveste prisene 
utgjør dermed en liten del av samlet omsetning. 

Engrosverkenes gjennomsnittlige pris ser ut til å bli 21 øre/kWh i 1988. 
Dette er en økning på ca. 10,5% fra 1987. 

Publikasjonen heter «Pris på elektrisk kraft i 1988» nr. E-01 1988 og 
kan fås ved hendvendelse til kontoret for rasjonell energibruk, EEØ. 

John Cock, EEØ 

Av Asbjørn Vinjar 

Beslutningene og 
sWbehandlingen 
trekkes innover i forvaltningen - 
altså en tendens til sentralisering. 
Dette synes å skje på alle hold. Det 
forårsakes paradoksalt nok av de 
som skriker høyest om desentralise- 
ring. Informasjonssamfunnet gir alle 
innsikt - en slags kvasi-kompetanse 
som innebærer at den som kommer 
med de saftigste anklager, kan 
svinge seg opp til de store høyder 
og helt inn i TV-studio på lørdags- 
kvelden for å gi uttrykk for sine 
påstander. Slike personer blir også 
oppfattet som «moteksperter». 
Dette er demokratiet på sitt beste 
eller verste etter som man ser det. 
Bl.a. på denne måten formes opinio- 
nen, som politikerne i sine folke- 
valgte posisjoner må ta hensyn til. 

Forvaltningsloven innebærer klage- 
adgang og overprøving. Klage og 
omgjøring foretas av overordnet 
eller «innenforliggende» instans. 
Omgjøring av påklaget vedtak er nå 
like mye regelen som unntaket. Ofte 
står det om et valg mellom forholds- 
vis likeverdige alternative løsninger. 
Skjønn utøves. Ingen kan noensinne 
male om vedtakene blir rette eller 
gale. Følelsen av rettferd øker 
sannsynligvis ved å få en avgjørelse 
overprøvet av høyere instans, og 
særlig hvis et vedtak blir omgjort. 
Jeg synes personlig at ordningen 
med ankeadgang er god. Vi har et 
avslappet forhold til dette i den «ytre 
forvaltningen», men vi stiller oss 
undrende til en del omgjøringer som 
er foretatt. 

Et annet utslag av å trekke saksbe- 
handlingen innover er at folkevalgte 
organer, Jeg tenker særlig på Stor- 
tinget, far seg forelagt detaljerte 
utredninger som ofte i utformingen 
kunne egne seg som lærebøker i 
energiteknologi. Detaljene gis, 
sannsynligvis for å informere faglig 
om det som foregår i den offentlige 
debatt. De folkevalgte gis på denne 
måten informasjon som kan gi 
grunnlag for å fastlegge energipoli- 
tikken. Jeg nevner dette som obser- 
vatør av trekkene i tiden. Etter min 
oppfatning går departementet nå for 
langt i detaljeringen av fagstoffet 
f.eks. i energimeldingen. Det jeg er 
redd for, er at de folkevalgte for mye 
henger seg opp i detaljene og får for 
liten tid til å drøfte de store linjene. 
Hvis dette er riktig, er det en hindring 
for gjennomføring av en rasjonell 
energipolitikk. 
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Nytt avrenningskart for Norge 
Hydrologisk avdeling har i samarbeid 
med Statens kartverk utgitt et nytt 
avrenningskartverk. Kartet er trykt i 
flere farger og illustrerer meget godt 
variasjonene i avrenningen i de for- 
skjellige landsdeler. Datagrunnlaget 
for konstruksjonen har vært hydrolo- 
giske observasjoner i perioden 1930- 
60. Kartet viser midlere avrenning i 
denne perioden i mm/år i hele 11 
avrenningsintervall. 
Det nye avrenningskartet over Norge 
er VHs store stolthet, og er resultatet 
av hydrologers årelange, målrettede 
og energiske innsats (også kalt blod, 
svette og tårer). Kartet er uunnværlig 
for alle som arbeider innen kraftutbyg- 
ging, drikkevannsforsyning, jord- 
bruksvanning, fiskeoppdrett, flom- 
overløp, vei- og brobygging, flomsik- 
ring, vannressursplanlegging o.l. 
NVE-fagfolk som har bruk for kartet i 
tjenesten, får det gratis ved henven- 
delse til VH. 

VidarRaubakken, VH 

FORSVARETS 
PERSONELL· 
SERVICE 
er nok en notis verd. For det 
er sikkert mange som ikke 
kjenner til at NVE-ere kan bli 
medlemmer av dette servi- 
ceorganet. Men det kan vi 
altså. Stikkord for servicetil- 
budet er: spareordninger, 
kjøpekortsystem, hjelpe- 
fond, raske forbrukslån, 
effektiv betalingsformidling, 
garantier, gode forsikrings- 
tilbud, finansløsninger. 

Interesserte kan kontakte 
formannen i Velferdsutval- 
get, Anstein Haugen, linje 
398/M29. 

FORSIKRINGS· 
ORDNINGEN 
Vi minner om den gunstige avtalen NVE 
inngikk med NKP i fjor vedr. gruppelivs- 
og ulykkesforsikring. 
Spesielt vil vi framheve at medlemskap i 
ordningen gir rett til boliglån inntil kr 
350.000 - til rente ned til 13,5%. Finn 
fram brosjyren igjen. Spør oss hvis det er 
noe du lurer på - linje 681, rom 671. 

Gerd Christensen, AA 

 

Kraftledninger 
og fugl 
Prosjektet «Kraftledninger og fugl» er et samar- 
beidsprosjekt mellom flere etater og forbund. Som 
et ledd i prosjektet ble det holdt et seminar på 
Hotel Rica Hell ved Værnes utenfor Trondheim, 
arrangert i mars av Energidirektoratet. 
Seminaret rettet seg mot elforsyningen, naturfor- 
valtningen og de naturvitenskaplige forskningsmil- 
jøene. To uker før seminaret kunne primus motor 
Trond Ljøgodt, EKA, meddele LESEHESTEN at 
han var meget godt fornøyd med antallet påmeldte 
deltakere. 

KONKURRANSE 
PREMIE KRYSSORD 
- TO PREMIER! 
Værsågod - LESEHESTEN kan denne 
gangen by på premiekryssord. Inn- 
senderne av de to første uttrukne rik- 
tige løsningene vinner en Panasonic 
lommedisco med radio. 
Ta gjerne en kopi hvis du ikke vil klippe 
i avisen. Skriv på navn og avd/ktr, og 
send løsningen din i en AS-konvolutt 
til lrlin Taugbøl, rom 676 B (M29). Merk 
konvolutten LESEHESTENS x-ord 2/ 
88. Løsningen m O h I r 
senest 11. mars. 

. . 

z 
TEKST• 
KONKURRANSEN 
i nr 1. Det ble her vist bilde av LESE- 
HESTENs lrlin i tunnel på Vinstra, og 
vi ba om tekstforslag til bildet. 
Som vinner av konkurransen ble kåret: 
Aage Josefsen, WT Narvik, med teks- 
ten: «Fjellet er jo glatt som ei barne- 
rampe». Vi takker ellers for god inn- 
sats, og gratuelerer den gode Aage 
med nyvunnet Panasonic lommedi- 
sco! 
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OBS! OBS! OBS! 
·Etteromdisponering av kontorer har det 
skjedd følgende endringer i administrå- 
sjonsavdelingen: 

Tlf.nr. Rom nr. 
Personalkontoret 
Andreassen.Oddvar 640 667 
Sand, Anne Marie 679 666 
Thorsen, Jan 630 669 
Lund.Eva 693 668 
Hole, Else 694 650 

Økonomikontoret 
Holtmoen, Else M. 698 677 
Jonassen, John Å. 669 657C 

Reisekontoret 
Andreassen, Arne 631 601 
Kjerstad, Tove 686 601 
Kjerstad, Tove 680 6778 

A-NORAD 
Skotteland, Egil 613 643 
Andreassen, Lisbeth 687 642 

Tekstsenter-A 
Larsen, Marit 691 673 
Kaalstad, Britt 681 671 

Informasjons- 
kontoret 
Paaske, Wenja 696 676 
Guldvog, Frode 684 665 
Taugbøl, lrlin 695 6768 

Arkiv-A 
Øiongen, Unni 663 649 

C=OWD 
Der også: 

• Man skal bli 
mobbet for noe 

i Sverige 
Jacob Dahlin 
(svensk Tv,) 

LESEHESTEN 
Etatsavis for NVE 

Redaktør 
Frode Guldvog 

Red.sekr. 
lrlin Taugbøl 
Grafisk form 

Arne Lie 
Merethe Christophersen 

Utgitt av 
Informasjonskontoret 

Informasjonssjef 
Wenja Paaske 

Norges vassdrags- og 
energiverk 

Boks 5091 Maj. 
0301 Oslo 3 

Telefon (02) 46 98 00 
Telefax (02) 69 61 51 

, 

VRIN KE 
111,(!, 

.r,, 

OU I NVE - MER ENN 
TALL OG PLANER 
Det foregår så mangt i det store huset med den aller beste 
beliggenhet. En virksomhet som NVE har sine seriøse mål og 
strategier, nedarvete former og regelverk. Meget er godt, noe er - 
etter dagens behov- dårlig, og i tillegg til det er vi alle forskjellige 
mennesker med mindre og større innflytelse på hverandre ... 
AIie overganger er vanskelige - og det ble vanskeli etter «skils- 
missen» fra S, gjennom omorganiseringen, og na inne i OLJ- 
prosessen. 
Forandringen dro opp i lyset forhold som lenge, i deler av virk- 
somheten, hadde virket hemmende for miljøet og den faglige 
utviklingen. Nå er muligheten der til å komme «ut av det» bedre 
rustet enn noen gang. Ingenting er verre enn likegyldighet, - det 
beske må fjernes før «kaka» pyntes ... 
Jeg undrer meg - det er uro i samfunnet, i mediene snakkes om 
kamp, rasende grupper, streiker ... Medarbeiderne i NVE ber ikke 
(ihvertfall ikke i denne forbindelse) om høyere lønn, kortere 
arbeidstid, kostbare maskiner eller andre belastninger for bud- 
sjettet - snarere tvert imot... De ber om et mer respektabelt og 
levende arbeidsmiljø! 

Samfunnet har utviklet seg - på godt og vondt. Myndighetene ber 
om bedre effektivitet og service. Samtidig er felles hjelpemidler 
lagt frem: Hovedavtalen - hvor Felleserklæringen sier det meste. 
Den mye Arbeidsmiljøloven - hvor §12 sier det meste, og DEN 
NYE STATEN, som FAD sier betyr; Tjenester til mennesker av 
mennesker ... 
Dette ligger i tiden - og kan bli den «planken» et viktig område av 
OU i NVE trenger. Det duger ikke at ledelsen sitter med stor faglig 
styrke, og virksomhetsplaner - hvis dyktige medarbeidere mis- 
trives, blir syke eller slutter. 
Gode resultater i virksomheten er avhengig av gode samarbeids- 
former. Respekt fra alle for alle, delegering, tillit og åpenhet er ikke 
lenger bare vakre, svevende ord - men en viktig forutsetning. Det 
er ikke lenger nok med tall og planer! 

Inger-Use Langfeldt 

I 
SPRANGET. 
NVE har anbefalt at Kristiansund Elektrisi- 
tetsverk (KEV) blir gitt tillatelse til å bygge 
ut Grøavassdraget i Sunndal. 

* Administrasjonen i NVE anbefalte at søk- 
nad fra Statkraft om utbygging av Melfjord 
kraftverk i Nordland fylke ble avslått. Et 
flertall på fire i NVEs råd støttet søknaden, 
mens tre gikk inn for administrasjonens 
anbefaling. 

* 
Iskontoret (VHI) gikk ut i media og advarte 
mot usikker is i Sør-Norge før vinterferien. 
Årsaken til den dårlige isen var denne vin- 
terens temmelig spesielle værforhold i sør. 

* NVE har i et skriv til landets kommunale 
everk understreket at ordningen med 
statsstønad til elforsyningen er opprettet 
for å bidra til at elprisene holdes på et 
akseptabelt nivå ved verk som har særlig 
høye fordelingskostnader og svak økono- 
mi. Det er ikke meningen at denne støna- 
den skal kunne tilføres kommunekassen 
direkte eller indirekte uten NVEs sam- 
tykke. 

* 
NVE har sagt ja til utbygging og regulering 
av Jørpelandsvassdraget. 

* 
NVE har gått imot at Asker og Bærum 
Kraftselskap får tillatelse til ytterligere 
overføringer til Sønstevann i Nore og 
Uvdal kommune. 

Oo l, NYE MEDARBEIDERE 

Unni Øiongen 
(48) førstesekr. ved arkivet i A. 

Kommer fra Hærens forsyningskommando. 

* 
Maria Theresa Konow Lund 

(25) ktr. fullm. ved EFA. 
Kommer fra egen virksomhet. 

* 
Børre Jakobsen 

(30) engasjert avd.ing. ved VHD. 
Kommer fra Forsvaret. 

* 
Ame J. Brekke 

(59) underdir. i A. 
Kommer fra Buskerud energiverk. 

Mars/april 

25 år 
i etaten 

Bjørn T. Stølan, ETS, 1.3. 

* 
Randi Pytte Asvall, VHI, 1.4. 
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. dette bildet sorn er hentet tra årsberetningen. Foto: svein Erik Dahl, sarnfoto. 
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