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Oppblåsbare gummidammer? Jo visst, i Telemark, så, og enestående i Europa. 
NVE har vært byggherre for en større opprusting av Kjeldal og Lunde dammer i Telemarks- 
kanalen. Dammene ble offisielt overrakt daværende OED-minister Arne Øien av vassdrags- 
direktør Pål Mellquist i oktober, under en seremoni ledet av VFs sjefingeniør Haakon Haga. 
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I NVE står vi foran noe mer enn bare et 
tiårsskille. Vi står foran en dyptgripende 
omorganisering av etaten - bare fire år et- 
ter den forrige omorganiseringen, da NVE 
og Statkraft ble adskilt. 
I hele det året som nå snart er gått, har 
"NVE-arbeidsgruppen" under ledelse av 
underdirektør Kjell 0. Kristiansen i Olje og 
energidepartementet utredet NVEs framti- 
dige oppgaver, organisering og beman- 
ning. Når dette skrives (ultimo november), 
er utredningsarbeidet ennå ikke avsluttet. 
Det skal etter planen skje pr 15. desem- 
ber. Men arbeidsgruppen har ikke gjort 
noen hemmelighet av at den arbeider seg 
i retning av en mer vanlig driftsorganisa- 
sjon enn den vi har idag, med 5-6 avde- 
linger under en felles ledelse. Vel så viktig 
som ordningen av firkantene i et organisa- 
sjonsskjema er imidlertid det innhold vi fyl- 
ler dem med. Hvilke menneskelige og fag- 
lige kvalifikasjoner greier vi å videre- 
utvikle? Hvilken evne til løpende forand- 
ring og tilpassing kan vi bygge inn i orga- 
nisasjonen, dette som med kanskje litt slit- 
te, men dekkende uttrykk kalles fleksibili- 
tet, dynamikk og kreativitet. 
På bakgrunn av de mange utfordringer 
som avtegner seg for 1990-åra, er det 
nødvendig at NVE som organisasjon er 
best mulig formet og utbygd til å kunne 
møte framtiden på en smidig og god måte. 
Vi har allerede begynt å forberede oss 
mentalt og praktisk på å møte morgenda- 
gens virkelighet i NVE. Etter diagnosese- 
minarene for ca. to år siden har vi fulgt 
opp med EVA-utredningen, Utviklingsgrup- 
pen, virksomhetsplanlegging, styrking på 
data- og telekommunikasjonssiden, et nytt 
økonomistyringssystem er på trappene, 

GENERALDIREKTØREN 

en hel del "hverdagsrasjonalisering" er 
gjennomført, og sist men ikke minst er vi 
midt oppe i et omfattende lederutviklings- 
program. 
Opparbeiding av høy fagkompetanse og 
utvelgelse og utvikling av gode ledere vil 
bli noe av det viktigste vi må gjøre når det 
nye NVE skal på banen og starte løpet 
mot år 2000 og virkelig lykkes. Dette blir 
sentrale faktorer sammen med et strategi- 
opplegg for personalutvikling som skal 
omfatte alle medarbeidere, og som vi i 
nær framtid må utforme i samarbeid mel- 
lom ledelsen og de ansattes organisasjo- 
ner. 

I alle år har det vært påpekt at statlig virk- 
somhet er kommet svært kort i lederutvik- 
ling. (I det siste er det vel blitt nokså klart 
at heller ikke privat virksomhet har vært 
fullt på høyden hele tiden, uten at det skal 
være noen sovepute for oss.) 
Allerede på 60-tallet deltok jeg i en pro- 
sjektgruppe om organisasjon og ledelse 
innen det daværende Direktoratet for 
Statskraftverkene. Vi konkluderte dengang 
med at ledere innen statlig virksomhet 
stort sett funksjonerte som "forvokste 
saksbehandlere". Kriteriene for å bli 
utnevnt til leder var at vedkommende had- 
de vært en dyktig saksbehandler og hadde 
lang tjenestetid. Lederegenskapene spurte 
ingen om. Resultatet ble ofte at virksom- 
heten mistet en god saksbehandler og i 
stedet fikk en dårlig leder, samt en gjeng 
frustrerte underordnede som ikke ble slup- 
pet til på de krevende og utviklende opp- 
gavene. Det var to grunner til at dette så 
ofte skjedde. Selve lederfunksjonen har 
vært undervurdert. I staten har det dessu- 
ten ikke vært andre muligheter for å på- 
skjønne flinke og trofaste medarbeidere, 
enn å la dem avansere oppover i hierarki- 
et. 
Kravet til økt effektivitet i offentlig sektor 
stilles nå med stigende styrke fra overord- 
net politisk hold. Vi må få utført mer og be- 
dre arbeid uten at vi kan vente særlig utvi- 
dete budsjettrammer. 
Skal vi kunne leve opp til det, må vi i det 
nye NVE satse målbevisst på to fronter. 
Nye ledere må rekrutteres både utenfra og 
innenfra på basis av de evner, anlegg og 
interesser de legger for dagen nettopp 
som ledere. Vi må satse på profesjonell le- 
derutvikling og -testing. Vi kan få prøvd ut 

nye emner som ledere av prosjektgrupper, 
som er tidsbegrenset. 
Lang tjenestetid kan ikke lenger tillegges 
avgjørende vekt. Heller ikke stor fagkunn- 
skap på enkelte saksområder. 
Parallelt med dette må faglig dyktighet 
belønnes som sådan. De som utvikler 
kompetanse på viktige fagområder for eta- 
ten, må få anledning til å gå en rent faglig 
karrierevei. Den må gis den samme vekt 
og anseelse som den mer tradisjonelle 
form for avansement i organisasjonen. 
Dette vil være så mye mer nødvendig fordi 
vi neppe får anledning til å øke antall med- 
arbeidere særlig mye i framtiden. Kvalite- 
ten må høynes der kvantiteten blir begren- 
set. 
Spørsmålet er så om vi får dette til. Hittil 
har vi kunnet skylde på statens stivbente 
personalforvaltning, som ga altfor liten fri- 
hetsgrad. Stadig er dette systemet for 
gammelmodig, selv om visse for bedringer 
er gjennomført. Mitt håp står til en gjen- 
nomføring av de reformer Hermansen-ut- 
valget har fremmet i sin utredning om "En 
bedre organisert stat". Med en friere per- 
sonalforvaltning etter de retningslinjer som 
der er foreslått, har vi bare oss selv å skyl- 
de på dersom vi ikke lykkes. 

Vi har gjennomlevd et turbulent år i NVE. 
Til tross for alle de vansker og den usik- 
kerhet som har vært, har alle medarbeide- 
re utvist stor innsatsvilje og pågangsmot. 
Hjertelig takk til dere alle for det. Hvil riktig 
godt ut i jula. Vi trenger å møte 1990 med 
friske krefter. 

GOD JUL 
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STUDIETUR 
Pressemeldinger om aktuelle aktivite- 
ter og tiltak er en viktig del av etatens 
utadrettede informasjonsvirksomhet. 
Slike meldinger blir normalt laget i et 
samarbeid mellom faglig ansvarlig og 
infokontoret etter retningslinjer vedtatt 
av direksjonen: 

1. Saksbehandler som mener en sak 
kan ha verdi som pressemelding, tar 
spørsmålet opp med avd.dir. i fag.avd. 
og/eller direktoratsdirektør direkte, og 
utarbeider deretter et manusutkast, 
som leveres til lnfokontoret. 

2. lnfokontoret vurderer utkastet medi- 
afaglig og i forhold til andre aktuelle 
mediasaker. Manusutkast som blir fun- 
net egnet som pressemelding, blir be- 
arbeidet språklig og journalistisk av 
lnfokontoret. Det redigerte forslaget le- 
veres tilbake til saksbehandler og til 
GD for godkjenning. 

3. lnfokontoret får meldingen tilbake 
fra GD og direktorat med evt. korrek- 
sjoner, som innarbeides. 

4. lnfokontoret sender den ferdig utar- 
beidede pressemeldingen på spesielt 
brevark til utvalgte media etter nærme- 
re vurdering i hvert enkelt tilfelle, evt. 
etter avtale med saksbehandler/fa- 
gavd. Telefax/brevpost vurderes også. 
Kopier av pressemedlingen sendes di- 
reksjonsmedlemmer, berørte fagavde- 
linger, sentralbordet, og sekretariatene 
som slår den opp på oppslagstavlene. 
Enkelte pressemeldinger vil også bli 
benyttet helt eller delvis i etatsavisen 
LESEHESTEN. 

5. Pressemeldinger på nyhets/aktuali- 
tetssaker må gis høy prioritet og be- 
handles raskt om saken skal ha in- 
teresse for media. Hvis noen av de her 
nevnte bidragsytere er forhindret, må 
nærmeste faglige instans inn i be- 
handlingen av slike meldinger. 

Spesielle rutiner vil bli fulgt/lagt opp 
når anledningen tilsier det, i et samar- 
beid mellom saksbehandlere/fagavd. 
og infokontoret. 
Utkast til eventuelle pressemedlinger 
vedrørende saker som skal opp for 
Rådet, må saksbehandler/fagavd. le- 
vere infokontoret noen dager før råds- 
møtet slik at meldingen kan være klar 
for utsendelse så snart Rådet har tatt 
stilling til saken. 

/z<J7 

Av Nils Johan Terjesen, EEØ 

Norges Energiverkforbunds 
Enøk-komite var i høst på studie- 
tur og så på enøk-arbeidet i USA. 
For de som måtte være interes- 
sert, finnes en mer omfattende 
reiserapport som kan fåes ved 
henvendelse til forfatteren, som 
er observatør fra NVE i ko- 
miteen. 

Så satt vi der på Fornebu og ventet, fulle 
av forventninger - og kanskje også en del 
fordommer. Hvilke impulser kunne vi fra lil- 
le Norge få fra enøk-arbeidet i de store 
Forente Stater? Med sine store ressurser 
måtte vel USA ligge langt foran oss på 
enøk-området, både teknologisk, økono- 
misk og organisatorisk? Eller er forholde- 
ne så forskjellige - er vi i Norge så spesiel- 
le - at vi har ingenting å lære fra andre 
land? 
Turen var planlagt i langt over et år og be- 
sto av to deler, først en studietur til Califor- 
nia (San Francisco-området) hvor vi skulle 
besøke et forskningsmiljø, delstatsadmi- 
nistrasjonen og et energiverk, og deretter 
en internasjonal enøk-konferanse i Chica- 
go. 

California 
Endelig kom vi inn for landing i San Fran- 
cisco. Borte til høyre så vi Golden Gate 
broen. Vi hadde overnattet i New York og 
reist videre med SAS' nye samarbeid- 
spartner i USA - Continental Airlines. På 
flyplassen i New York ble vi møtt av strei- 
kevakter med plakater som sa "Velkom- 
men til verdens farligste flyselskap". De 
mente visst Continentals søsterselskap, 
Eastern Airlines. 
Continental skulle få oss til San Francisco 
med flybytte i Houston, Texas. Dette syn- 
tes for oss å være litt av en omvei, men 
Continental hadde brukt en noe særegen 
kartprojeksjon, slik at det så ut som nes- 
ten rett linje. Like etter avgang fra Houston 
informerte kapteinen oss (på ekte Texas- 
mål) om at på grunn av en feil i den ene 
av kompressorene som leverer luft til tryk- 
kabinen, måtte vi fly lavt - bare vel 7000 
meter. Var det kanskje ikke Eastern de 
mente likevel .... ? Av samme årsak var det 
røykeforbud. Ingenting er så galt osv ... Og 
så fikk vi se Grand Canyon og Sierra Ne- 
vada på "nært" hold. 

Betydelig enøk-satsing 
Først skulle vi besøke Lawrence Berkeley 
laboratoriet som arbeider mye med enøk 
og andre spørsmål i forbindelse med ener- 
gi og miljø. Lawrence Berkeley Laboratory 
(LBL) er en integrert del av University of 
California. Laboratoriet ble grunnlagt i 
1931 som et akseleratorlaboratorium og 
arbeidet den første tiden hovedsakelig 
med atomfysikk, bl.a. som deltaker i Man- 

Alex Quintanilha, Lawrence Berkeley Laboratories, foreleser om globale miljøproblemer. 

hattan-prosjektet (atombomben) under 
den annen verdenskrig. Etter krigen ble 
oppgavene mer fokusert mot ener- 
gispørsmål. 

Vårt vertskap på LBL hadde lagt opp et 
fullspekket program med presentasjon av 
mange interessante prosjekter innen ener- 
gi-økonomisering og tilgrensende oppga- 
ver. Vi fikk en grundig orientering om 
enøk-arbeidet i USA generelt og i Califor- 
nia spesielt. Vestkysten har tidligere vært 
ledende innen enøk-arbeidet i USA. Den- 
ne rollen er nå overtatt av New England 
området på Østkysten, en situasjon som 
er framkommet på grunn av underskudd- 
situasjonen i sistnevnte område. Likevel er 
enøk-satsingen i Calefornia betydelig 
sammenliknet med norske forhold. 
Utover enøk fikk vi også en innføring i ar- 
beidet med integrert energiplanlegging 
som man har startet med i USA. Her ser 
man virkelig tilbuds- og etterspørselssiden 
av energisystemet i sammenheng. Et ek- 
sempel til etterfølging. 

Regulering 
Vi besøkte også Calefornia Public Utility 
Commission (CPUC) som er delstatens 
regulerende organ for privateide mono- 
polbedrifter, deriblant energiforsyningen. 
Det er bestemt ved lov at alle delstater i 
USA skal ha et organ som regulerer pri- 
vat(investor) -eide monopolbedrifter innen 
energiforsyning, kommunikasjon, vann og 
kloakk, transport osv. Det var interessant å 
merke seg hvor strengt regulert disse virk- 
somhetene er i den frie konkurranses 
hjemland! 
CPUC regulerer energiforsyningen ved å 
godkjenne energiverkenes budsjetter og 
tariffer. De er også ansvarlig for sikker- 
hetsstandarder og krav til service og lever- 
ingskvalitet. 

TV-reklame? 
Samme dag fikk vi "den andre siden av 
historien" fra Pacific Gas & Electric Com- 

pany (PG&E) som er det "lokale" energi- 
verket i San Francisco området. PG&E 
forsyner vel 11 millioner mennesker med 
elektrisitet og gass. Energiverket er et ak- 
sjeselskap og reguleres derfor av CPUC. 
Her fikk vi en grundig orientering om sel- 
skapets enøk-engasjement og bakgrun- 
nen for dette. PG&E har enøk-tilbud til alle 
kundegrupper - husholdninger, tjenestey- 
ting og industri. Enøk-medarbeiderne ar- 
beider også med markedsføring og det er 
intet klart skille mellom disse to aktivitete- 
ne. Innen husholdning tilbyr PG&E gratis 
enøk-analyser og satser særlig på grupper 
med lav inntekt. Innen industrisektoren har 
de medarbeidere/konsulenter som spesia- 
liserer seg på de forskjellige industrisekto- 
rene. Det kom særlig klart fram hvor servi- 
ceorienterte energiverkene i USA er og 
hvor viktig rolle enøk og annen rådgivning 
spiller i denne sammenheng. Det var in- 
teressant å se senere at PG&E aktivt mar- 
kedsførte sine enøk-tilbud med reklame- 
innslag på TV - noe til etterfølging? 
Før vi forlot San Francisco fikk vi med oss 
en weekend og fikk sett de vanligste tu- 
ristattraksjonene som Golden Gate broen, 
Redwood-skogene og Alcatraz. Og så fikk 
vi selvfølgelig kjørt kabeltrikk. 

Chicago 
Konferansen i Chicago hadde som tema 
evaluering av enøk-programmer. Det er 
helt klart at på dette ligger USA langt foran 
lille Norge. Konferansen gav mange nytti- 
ge innspill til vårt videre enøk-arbeid, sær- 
lig på oppfølging- og resultatmålingssiden, 
men også generelt i enøk-arbeidet. Mange 
av programmene som ble presentert kan 
kanskje tilpasses norske forhold. Vi er nok 
ikke så forskjellige likevel. 

Miljøvirkningene må med 
Temaet global oppvarming ble også tatt 
opp under en paneldebatt på konferansen. 
Bakgrunnen var en høyst aktuell rapport 
om tiltak for å stabilisere det globale kli- 

Fortsetter neste side 
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Fra forrige side 
maet som utarbeides for Kongressen i 
USA, og som nettopp var sendt ut på 
høring. En av konklusjonene fra debatten 
er at mer effektiv energibruk er den beste 
metoden for å redusere CO2-utslippene 
de neste ti-årene. Videre må miljøvirkning- 
ene tas med i planleggingen av energifor- 
syningsalternativene. 
I Chicago ble det mindre tid til å være tu- 
rist. Vi hadde en ettermiddag fri, og benyt- 
tet sjansen til å besøke verdens høyeste 
bygning. Det tok oss 70 sekunder å kom- 
me opp i 103. etasje med heisen. Det tar 
vel omtrent like lenge å komme fra 1. til 6. 
etasje i M29 - og utsikten var noe mer im- 
ponerende! 
Nest siste kvelden ble det arrangert et lite 
cruise for konferansedeltakerne på Lake 
Michigan. Silhuetten av Chicago mot sol- 
nedgangen var et syn! 

Lære av andres feil 
Så satt vi ombord på nok et fly, denne 
gangen på vei hjem mot gamlelandet. På 
grunn av reiseprogrammet gikk vi glipp av 
avslutningen og oppsummeringen på kon- 
feransen i Chicago. Dette gav oss god 
grunn til å foreta vår egen oppsummering. 
Våre forventninger ble innfridd og eventu- 
elle fordommer gjort til skamme. Vi er nok 
ikke så forskjellige som vi ofte gjerne vil 
tro. Studieturen og konferansen var inspi- 
rerende og ga mange nyttige innspill til det 
videre enøk-arbeidet. Enøk-arbeidet i USA 
har vært gjennom mange av de problemer 
og utfordringer som vi i Norge i dag står 
overfor. Ikke alle forsøk på løsninger i 
USA har vært vellykkede, men kanskje vi 
kan dra nytte av de som var, og prøve å 
unngå å gjøre samme feiltrinn. 
Det er noen forhold som kom svært klart 
fram fra flere hold under studieturen og 
konferansen og får stå som hovedkonklu- 
sjoner fra USA-oppholdet: 
Energiverkene er de organer som er best 
skikket til å drive enøk-programmer fordi: 
-Energiverkene er monopoler som drives 
til felles beste 
-Enøk-arbeidet er fortsatt på begynnersta- 
diet mens energiverkene er store og res- 
surssterke. 
Videre bør det være energiverkenes opp- 
gave å planlegge og administrere enøk- 
programmer og legge forholdene til rette 
for tilbydere i dette markedet. 

Det er nødvendig med statlig engasjement 
og bistand for at energiverkene skal kunne 
utføre sin rolle i enøk-arbeidet på en effek- 

. tiv og hensiktsmessig måte. Offentlige 
myndigheter må legge forholdene til rette 
ved å gi everkene rammebetingelser som 
fremmer enøk-arbeidet. 

Integrert energiplanlegging, hvor man ser 
tilbuds- og etterspørselssiden i sammen- 
heng har framtiden for seg. I denne planl- 
eggingen må man også ta hensyn til mil- 
jøulempene forbundet med energiproduk- 
sjon og -bruk. En kvantifisering av miljøu- 
lemper er mulig og vil være den beste løs- 
ningen. 

Tirsdag 17. oktober ble San Francisco 
rammet av et kraftig jordskjelv. Jeg kan 
bare håpe at ingen av de hyggelige og 
gjestfrie menneskene som vi traff under 
vårt opphold i byen kom til skade eller på 
annen måte ble alvorlig berørt av denne 
katastrofen. 

Artikkelforfatteren ved Golden Gate. 
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Energi er i støtet 
ENls relativt nystartede blad Energi (se 
LESEHESTEN 2/89) er blitt godt mottatt 
både i bransjen og markedet, og blir derfor 
rustet opp både redaksjonelt og administ- 
rativt. Energiforsyningens Informasjonstje- 
neste håper at fagbladet vil passere 
10.000 i opplag ved årsskiftet. 
Det er Ola N. Nedrelid som er ansvarlig for 
ENls satsingsområde bransjeinformasjon, 
og som fortsatt vil være bladets redaktør. 
Det daglige arbeidet med Energi blir imid- 
lertid overtatt av den nye redak- 
sjonssekretæren, Oddgeir Tveiten. Bladet 
vil dessuten få ny sekretær. Oddgeir Tvei- 

ten har universitetsutdanning i engelsk, 
statsvitenskap, journalistikk og masse- 
kommunikasjon, og er i ferd med å avslut- 
te en doktorgrad i internasjonal kommuni- 
kasjon. Han har yrkeserfaring bl.a. fra Vårt 
Land, Morgenbladet og Minnesota Daily. 
Vi synes Energi så langt har gjort en fin 
jobb, og har i denne omgang bare ett øns- 
ke: at redaksjonelle artikler blir signert. For 
øvrig ønsker vi lykke til med opptrapping- 
en - ifølge utgivelsesplanen skal det bli 
hele 9 nummer i 1990. 

frog 

I . . .  

SYSBAS 
er et databasesystem for lagring og behandling av data for elektrotekniske 
systemkomponenter. SYSBAS brukes i systemanalysemiljøer innen NVE, 
Statkraft og Samkjøringen. 
Nettkontoret (ESN) har i samarbeid med Informasjonskontoret nylig laget en 
brosjyre som gir nærmere opplysninger om denne databasen og hvilke tjenes- 
ter som kan tilbys elverkene. 
Interesserte får mer nett informasjon hos Sjur Arne Bjerkli, tlf. (02) 95 90 43. 
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Av vassdragsdirektør Pål Mellquist 

En av de mest seiglivede oppfatninger om statsansatte er at de pr. 
definisjon er arbeidsskye. "Slutt å jobbe, begynn i staten!" har vært 
et uttrykk som uten forbehold er blitt brukt om alle deler av statsap- 
paratet. Vi skal ikke gi noe bastant syn på hvorvidt dette er riktig el- 
ler galt generelt. Men når det gjelder det vi kjenner best - nemlig oss 
selv - da holder det definitivt ikke stikk. 

AIie godt over 
Feilkildene kan være store og tilfeldigheter 
slå sterkt ut. Vi vil derfor gjenta vårens un- 
dersøkelse nå i ukene 44-46 for å få en 
kontroll på tallene. Beregninger ad indirekte 
veg etter andre metoder har imidlertid gitt 
omtrent det samme resultat, så vi tror ikke 
at vi ligger så langt unna sannheten. 
Vi har også sett litt på hvordan ekstrainn- 
satsen fordeler seg på forskjellige stillings- 
kategorier. Vi har delt inn i ledere, saksbe- 
handlere og personale i service/støttefunk- 

.-1 sjoner. Ikke uventet lå lederne vesentlig 
f 1/ over gjennomsnittet, saksbehandlerne 

omtrent på gjennomsnittet og ser- 
/ vice/støttepersonalet noe under 

.  . gjennomsnittet. Men alle lå godt 
• - '-. \._ over normert arbeidstid! Denne 

•,._,_,.. --. ' fordelingen reflektere_r nok ! 
• første rekke forskjellen 1 

arbeidsoppgaver og 
ikke nødvendigvis 

forskjell i innsats 
de ulike 

' .. -· 
... 

i i i ,  . 
--· ·..,,,,. 

For å kunne avkrefte denne påstanden, ba 
vi alle tilsatte om å registrere sitt tidsforbruk 
utover normal arbeidstid i ukene 19, 20 og 
21. Vi ba samtidig om å få opplyst utbetalt 
overtidsgodtgjørelse og anslag over ubetalt 
overtidsarbeid for 1988. 

16 årsverk 
Vi fikk en overveldende respons. Av 170 til- 
satte fikk vi svar fra 153 hvilket gir en svar- 
prosent på 90. (Forbygningsavdelingens 
anleggsarbeidere og oppsynsmenn var ikke 
med i undersøkelsen!) 
De tørre tall viser at det i de aktuelle ukene 
ble arbeidet 890 timer/pr. uke utover normal 
arbeidstid. Dette gir et snitt på 5,9 timer/pr. 
uke/person. Vi legger til grunn at de utvalg- 
te ukene representerer et gjennomsnitt hva 
arbeidsbelastning angår, slik at tallene kan 
danne grunnlag for videre beregninger. 
890 timer pr. uke gir for et normalår (40 
uker) 35600 timer eller 20 årsverk. 
Anslagsvis er ca. 80% av dette ubetalt 
overtid. 
I klartekst betyr dette at V tilfører fellesska- 
pet 16 gratis årsverk pr. år. Når et årsverk i 
NVE i snitt er beregnet til kr 250 000, blir 
totalbeløpet 4 millioner kr. pr. år!!! 

gruppene. 

Effektiviteten? 
Kan så dette for oss flatterende bilde være 
korrekt - eller er det bare vi som er ute for å 
sole vår fra før store navle? 
Det kan selvfølgelig reises flere innvending- 
er mot en undersøkelse som dette. De 
valgte ukene behøver ikke være represen- 
tative, undersøkelsen burde gjentas oftere, 
tallene er tildels fastsatt ved skjønn osv. 
Disse innvendinger endrer etter min oppfat- 
ning ikke sakens realiteter, - nemlig at det 
jobbes mye gratis i etaten. 
Men hvordan er så effektiviteten? Den be- 
høver ikke nødvendigvis være høy fordi om 
man arbeider mye ut over vanlig arbeidstid. 
Dette spørsmål gir denne undersøkelsen 
ingen direkte svar på. Måling av effektivitet 
er i det hele tatt vanskelig i forvaltningen. 
Man kan imidlertid også her via indirekte 
metoder komme i retning av et svar. Man 
kan bl.a. ikke slutte at ekstrainnsatsen kom- 
mer av at det må kompenseres for folk med 
sykefravær. Sykefraværet i Vassdragsdirek- 
toratet (og hele NVE for den saks skyld) er 
bemerkelsesverdig lavt. Dette betyr at folk . 
trives, og mennesker som trives jobber 
gjerne mer effektivt enn de som ikke trives. 
Effektiviteten kan man videre få en viss for- 
mening om ved å følge med i hvor mye/lite 
klager man får på sen saksbehandling, 
purringer fra departementet, kritikk/ros fra 
våre oppdragsgivere, kreative innspill som 
resulterer i forbedringer/avklaringer, om vi 
er på banen eller ikke osv. Her går det selv- 
sagt litt opp og ned, men min subjektive fø- 
lelse er at det går mer opp enn ned. En helt 
annen side av saken er selvfølgelig om vi 
driver med de rette oppgavene - og det kan 
det være delte meninger om. 

Jevnere fordeling 
Arbeidsstokken i V er en bredt sammensatt 
gjeng som har en god porsjon faglig stolt- 
het. De er også resultatorienterte i stor 
grad, og dette er medvirkende til denne po- 
sitive trend. Innsats og effektivitet er imid- 
lertid ikke jevnt fordelt. Som jeg har vært 
inne på i Lesehesten tidligere, så er det et 
mål for meg å få jevnet litt på dette så ikke 
de mest belastede brenner ut for tidlig. Det 
er ingen tjent med - aller minst de det an- 
går. 
Jeg er ikke så naiv at jeg tror vi arbeider 
optimalt og ikke kan bli bedre uten at det 
må drives rovdrift på de ansatte. Med da- 
gens effektivitet kan det synes som om ta- 
ket er nådd i V hva forholdet arbeidsoppga- 
ver/bemanning angår. Men mer kan nok 
gjøres her med hensyn til effektivitet - både 
på det personlige/mellommenneskelige 
plan og enhetene imellom. 
Jeg innbiller med at det samme bildet som 
er funnet i V også finnes i andre deler av 
statsapparatet, men her har jeg bare anta- 
kelser å støtte meg til. 

Gladmelding! 
NVE er inne i en tid med turbulens og usik- 
kerhet omkring så vel vår organisasjon som 
våre arbeidsoppgaver. Resultatene fra den- 
ne undersøkelsen må ikke bli et argument 
for å slakke på tempoet - tvert imot. I en slik 
situasjon er det viktig å være vare for våre 
svakheter, men vi må vokte oss vel for å 
dyrke dem slik at alle de positive sidene 
drukner i en malstrøm av pessimisme. Un- 
dersøkelsen av innsatsen som er nevnt 
ovenfor er etter min mening en gladmelding 
som vi skal være stolte av og bruke som en 
"kjepp i ryggen" når det stormer som verst. 
Vi både kan og vil! 

STÅ PÅ - KLART DET GÅR! 
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Det var avgjort hyggelig å være 
NVEer denne fine høstdagen ved 
Kjeldal i Telemarkskanalen, i SHI- 

skap med mye byråkratisk 
finstas - blant deltakerne var 
statsråd, generaldirektør, fylkes- 
mann, ordfører og vassdragsdi- 
rektør, for nå å ha nevnt noen, 
men langt fra alle, og her var me- 
diefolk fra rikskringkasting, lo- 
kalradio, dagspresse, fagpresse 
- og så etatsavisen, selvfølgeli- 

For dette var en offisiell anledning, må 
vite, i regi av vår etat. To av dammene i 
dette naturskjønne vassdraget - Kjeldal og 
Lunde - som hver sommer gleder masse- 
vis av båtslusende turister fra inn- og ut- 
land, har det siste året vært under ombyg- 
ging. Vassdragsdirektoratet har hatt opp- 

draget som byggherre, under ledelse av 
Forbygningsavdelingens sjefingeniør Haa- 
kon Haga. Statkraft ble gitt prosjektansva- 
ret for anlegget, og prosjektleder har vært 
Bård Aspen, av mange sikkert husket som 
tidligere VU-medarbeider. 

Gjenåpning 
VFs Haakon Haga ledet den offisielle se- 
remonien ved Kjeldal, som førte fram til at 
daværende olje- og energiminister Arne 
Øien erklærte dammene for gjenåpnet. Da 
hadde ministeren fått seg overrakt en 
gammel håndpumpe av vassdragsdirektør 
Pål Mellquist, men han nøyde seg likevel 
med å blåse luft i mikrofonen. Det gjorde 
forsåvidt Mellquist også, og hans tale får 
stå som hovedteksten ved denne høytide- 
lige anledningen. Å fylle gummidammen 
med luft, delegerte de klokelig til Bård As- 
pen, som med bravur demonstrerte lukens 
fortreffelighet under manøvrering og mani- 
pulering med vannføringen, samt de este- 
tiske vannføringstortrinn. 
Det hører med til historien at det rislet yt- 
terligere statskroner over Nome kommu- 

ne: ministeren hadde med 500.000 i gave 
til opprusting av informasjonsarbeidet i for- 
bindelse med Telemarkskanalen, spesielt 
Kanalmuseet i Ulefoss. Og heretter er det 
altså meningen at fylke og kommuner skal 
klare brasene med kanalen på egen hånd. 

Unike dammer 
Æres den som æres bør, så la oss også 
på denne plass ha nevnt at Berdal Strøm- 
me A/S har vært konsulent, Aker Entre- 
prenør A/S hovedentreprenør og Brid- 
gestone/ldur A/S lukeleverandør. Denne 
damteknikken er et særsyn i Europa, selv 
om den er anerkjent andre steder i verden. 
Og nå har altså den attraktive Telemarks- 
kanalen sogar to slike dammer. Om dette 
betyr at det blir flere eller færre japanske 
turister som lar seg sluse opp og ned i 
vassdraget, tør vi ikke ha sagt noe om. Vi 
tror imidlertid at det arbeidet som her er 
utført blir til stor glede for alle på og langs 
Telemarkskanalen, og vi rapporterer med 
fornøyelse at etaten ble svært m ange lov- 
ord til del under gjenåpningen av damme- 
ne. Sjefing. Haakon Haga leder seremonien. 
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Vassdragsdirektørens tale ved 
gjenåpningen av Kjeldal og Lun- 
de dammer i Telemarkskanalen 
9. oktober 1989 

Hr statsråd, mine damer og herrer! 
Det har rimeligvis rent en del vann 
gjennom denne delen av Telemark- 
skanalen i dens snart 100-årige 
historie, og ikke så rent lite av dette 
har passert i de siste 16 årene 
mens man har diskutert kanalens 
fremtidige skjebne. Det var liten ue- 
nighet med det offentlige utvalg 
som i 1972 konkluderte med at fort- 
satt drift av kanalen var betinget av 
en større opprusting. Men på hvil- 
ken måte og til hvilken pris ble en 
nøtt som det altså tok 16 år å knek- 
ke. Nå øyner vi enden på dette 
lange lerret, og åpningen her i dag 
er en viktig milepel. 

Hodepinen var de gamle og pitto- 
reske, men akk så gebrekkelige 
nåledammene her ved Kjeldal og 
nede ved Lunde. De var forlengst 
akterutseilt hva krav til stabilitet og 
sikkerhet under manøvrering an- 
går. NVEs damtilsyn og Arbeidstil- 
synet var enstemmige i sin dom: 
noe måtte gjø res. 

Flere forslag til tekniske løsninger 
ble vurdert. Rekonstruksjon av de 
gamle nåledammene var ikke aktu-  
elt av flere grunner, hvor ønskelig 
det enn måtte være kulturhistorisk 
sett. Det er vel heller ingen hem- • 
melighet for de fleste tilstedevæ- 
rende her at det mest ytterliggåen- 
de forslaget på den andre siden var 
fjerning av Kjeldal og Lunde dam- 
mer og en total ombygging av sel- 
ve kanalløpet. NVE var sterk mot- 
stander av dette forslaget, og jeg er 
glad for at vi ble hørt. 

Det er ofte noe forunderlig med 
fremdriftsprosesser i vårt samfunn, 
så også med denne. Etter å ha 
stått i stampe i 16 år, skjedde saker 
og ting plutselig veldig fort. Først- 
kommende fredag er det nøyaktig 
2 år siden NVE ble bedt om å stå 
som byggherre for nybygging av de 
to dammene. Det skulle være kon- 
vensjonelle betongdammer med 
stålluker, og kostnadene var anslått 
til 90 millioner 1989-kroner. Forså- 
vidt kunne vi i dag ha stått her for å 
overlevere disse konvensjonelle 
dammene, men slik skulle det altså 
ikke gå. 
Kort før anbudsfristens utløp kom 
det nemlig et kreativt innspill, og 
det kom til og med fra en statsan- 
satt! Prosjektlederen hadde vært 
på damkongress i USA og "gje- 
noppdaget" en for Norge hittil uprø- 
vet lukekonstruksjon - nettopp 
gummiluken vi ser i elven fremfor 

oss her. Og da begynte det virkelig 
å gå fort i svingene. Jeg skal ikke 
på noen måte forsøke å gi inntrykk 
av at det var lett å få gjennomslag 
for nye ideer, men det er utrolig 
hvilke tyngde argumentene får når 
man kan dokumentere at det spa- 
res millioner - ja, sogar mange mil- 
lioner. 
Etter temmelig nøyaktig ett års 
byggetid står anleggene nå ferdige. 
De er, jeg hadde nesten sagt selv- 
følgelig, kompromisser mellom det 
ønskelige og det mulige i mange 
henseender - for eksempel når det 
gjelder teknikk, økonomi, kulturmin- 
nevern og estetikk for å nevne 
noen. For min egen del synes jeg 
det er både interessant og spen- 
nende at det nå for første gang i 
Norge, og så vidt jeg vet i Europa, 
er bygget en konstruksjon av den- 
ne typen. Og det er ikke mindre 
spennende at et produkt av moder- 
ne teknologi med røtter i Japan er 
innpasset i et 100 år gammelt ka- 
nal- og slusemiljø i hjertet av Tele- 
mark. I hvilken grad resultatet er 
vellykket får hver og en gjøre seg 
opp sin egen mening om. 

I disse tider, hr statsråd, hvor det er 
en tendens til å tegne bildet av sta- 
tens tjenestemenn som personer 
med fem tommeltotter på den ene 
hånden og en bunt gulrøtter på den 
andre, og som må slå opp i frem- 
meordboken når de hører ord som 
effektivitet og økonomistyring, må 
jeg si det er en utsøkt glede, på 
vegne av mine dyktige medarbei- 
dere i NVE og gode kolleger i Stat- 
kraft, å kunne overrekke et anlegg 
som ikke bare ble ferdig i god tid, 
men som også blir rundt 15% rime- 
ligere enn bevilgningene. 
Selvfølgelig hadde vi flaks med 
vær og vannføringer sist vinter, så 
gunstige forhold tør ingen vettug 
anleggsmann regne med i vinter- 
landet Norge. Og like selvsagt lig- 
ger ikke forklaringen bare hos oss 
på ledersiden, men også i helhjer- 
tet innsats hos konsulenten Berdal 
Strømme, Aker Entreprenør og le- 
verandøren Bridgestone/ldur. Det 
er mange som fortjener en takk for 
innsatsen, la den herved være 
overbragt. Vi håper enda fler blir 
fornøyd med sluttproduktet. 

Pål Mellquist 
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FLOMSIKRING OG NATURVERN 

Forbygningsanlegget Voll-Groftøya så slik, ut da det sto ferdig i 1986. 

Dette bildet er tatt høsten 1989 og viser omtrent samme område som bildenr 1 (øverst). 
Vegetasjonen er på full frammarsj. Edvin Ellingsen synes det ser bra ut. 

Dette våtmarksområdet på baksiden av Groftøya blir nå beskyttet mot innbrudd fra 
Namsen. 

Ofte blir VFs flomsikringsanlegg kritisert for 
å virke sterile og lite attraktive for folk som 
søker elva for rekreasjonens skyld. Skrekk- 
bilder fra helt ferske anlegg under utførelse 
blir brukt for å dokumentere denne kritik- 
ken. 
Det store flomverket ved Groftøya i Nam- 
sen som Trøndelagskontoret bygde i mid- 
ten av 80-årene, har også fått sine kritiske 
bemerkninger. Bilde 1 som viser det ferdige 
anlegget i 1986, gir da også inntrykk av en 
nokså gold og lite tiltrekkende steinfylling. 
Det andre bildet, bilde 2 som er tatt i okto- 
ber 1989, viser at vegetasjonen er på full 
frammarsj i flomfyllingen. Dette skjer uten 
noen form for tiltak som matjordutlegging 
eller tilsåing. 
Bilde 3, fra innsiden av anlegget, viser en 
perle av et vårmarksområde som nå blir be- 
vart for framtida. 
Vi som har medansvar for dette anlegget, 
ser også at landskapet er forandret gjen- 
nom dette store inngrepet. Vi ønsker å trek- 
ke fram det positive som ligger i det nye 
landskapet, åpnet for turgåere ved en el- 
venær spaserveg gjennom krattskogen. 
Her finner vi også et rikt fugleliv. 
Det er en kjensgjerning at Namsen tidligere 
åt seg meter for meter inn i dette praktfulle 
vårmarksområdet på innsiden av Grofløya. 
Det stabiliserende forland som beskyttet 
det høyereliggende platået nord for Nam- 
sen, sto i fare for å forsvinne. Denne utvik- 
lingen er nå stoppet. Dermed reduseres ri- 
sikoen for at det her skal utvikle seg ustabi- 
litet som med tiden kunne ha lagt forholde- 
ne til rette for ett av de virkelig store leirra- 
sene langs Namsen. 
Dette anlegget ved Groftøya er et ledd i de 
store arbeidene som siden begynnelsen av 
60-åra har gjort Namdalen til et sikrere sted 
å leve. Gjennom dette arbeidet, som om- 
regnet til dagens kroneverdi har kostet over 
100 mill. kroner, er dalføret gjort mye sikre- 
re med hensyn på de store leirrasene som 
har herjet Namdalen til alle tider, og som 
fikk et klimaks med rasene på Vibstad og 
Furre på slutten av SO-tallet og raset på Jø- 
rem noen år senere. 
Omfanget og perspektivene for det arbeidet 
NVE har gjort i Namdalen de siste 30 år er 
nok større enn selv namdalingene er klar 
over. Dersom tiden strekker til, vil vi ved 
VRM starte arbeid med å samle dokumen- 
tasjon om Namsen og de sikringsarbeidene 
som er utført der. Her vil det være stoff til 
mer enn en informasjonsbrosjyre. 

E.S. 

FRA 
Bl = ET 

Nye tidsskrifter: 
Beton-teknik 
Construction Weekly 
Den nye staten 
Journal of materials in Civil Engineering 
(ASCE) 
Regulated Rivers 
Samfunnsspeilet (SSB) 
Volt (Statkraft) 

Fra 1990: 
Natinal Geographic 
Nature 
New Scientist 
(Disse sirkuleres ikke) 

Tidsskrifter som er gått inn: 
Farm and  
Ledelse \.P" 
Norsk natur og Miljømagasinet er gått 
sammen til 
N & M Natur og Miljø 

Fullstendig liste over løpende abonnement 
i 1990 fås i biblioteket. 

Tilvekstlister ble sendt ut i oktober til sirku- 
lasjon på avdelingene. Etterlys på forvæ- 
relset hvis du ikke har fått den. 

Biblioteket har nå tilgang til følgende 
nye databaser: 

Lovdata 
- avgjørelser 
- lover og forskrifter 
- forarbeider 
- juridisk litteratur 

DOP 
Databaser for Offentlige Publikasjoner 

DIALOG 
databasevert for flere hundre utenlandske 
databaser, bl.a. 
Agriculture 
Doe Energy 
Electric Power Database 
Energyline 
Enviroline 
Water Resources Abstracts 
lnspec 
NTIS 

Følgende aviser er utlagt: 
Aftenposten 
Arbeiderbladet 
Dagbladet 
Dagens Næringsliv 
VG 

r 



LESEHESTEN 9 

På den 
ene og 
på den 
annen 
side 
Det hadde seg en gang slik at det ble 
oppnevnt et utvalg i en etat som sto fo- 
ran en omorganisering. Utvalget fikk et 
saksområde det skulle utrede og uttale 
seg om, et mandat. Utvalgsmedlem- 
mene, som som alltid hadde mye an- 
net å gjøre, tok av sin dyrebare tid, sat- 
te seg ned på møterom og begynte sin 
saksgjennomgang - slik de nå en gang 
var pålagt av etatens øverste ledelse. 
Etter en del møter og overveiende 
seriøse diskusjoner kunne utvalget 
ikke annet enn trekke følgende konklu- 
sjon: -De retningslinjer vi er bedt om å 
legge fram forslag om, vil ha liten hen- 
sikt siden vi nå likevel står foran en 
snarlig omorganisering. Retningslinje- 
ne må baseres på faktiske forhold for å 
kunne ha noen praktisk betydning og 
for å kunne anvendes i virkelighetens 

verden. De skal bidra til å løse eksiste- 
rende behov - men da må jo først be- 
hovene være kjent. Det har liten hen- 
sikt å løse dagens (altså snart gårsda- 
gens) oppgaver når vi snart får nye fo- 
rutsetninger. La oss heller bruke tiden 
til å se på de generelle problemstilling- 
ene - for så å legge fram forslag til 
konkrete retningslinjer når terrenget er 
kjent. Du maler ikke huset like før det 
skal bygges om, du venter til nybygget 
står ferdig, syntes medlemmene av 
dette utvalget, dette arbeidet er mer el- 
ler mindre meningsløst akkurat nå. 
Dette skrev de så til ledelsen om, og 
foreslo at de skulle bruke tiden til un- 
dersøkelser og grunnlagsarbeid, men 
vente med endelig innstilling til den 
hadde noe for seg. Men den gang ei. 
Ledelsen ga klar beskjed om at denne 
innstillingen skulle legges fram for le- 
delsen med forslag til retningslinjer til- 
passet den gamle organisasjonen. 
Og i den etaten som denne historien er 
hentet fra, som i så mange andre, fikk 
ledelsen det slik den ba om, og 
innstillingen ble lagt fram for direksjo- 
nen, med forslag om retningslinjer slik 
mandatet tilsa. 
Da sa noen i ledelsen: den og den ret- 
ningslinjen vil vi foreløpig ikke følge - 
vi må først se hva som blir resultatet 
av den nær forestående omorganiser- 
ingen. 
Dermed er jo forsåvidt alle enige til 
slutt (?), men gjett om medlemmene av 
utvalget følte at de hadde brukt tid og 
krefter til noe meningsfylt! 

frog 

Akershus Energiverk har laget et fint un- 
dervisningshefte beregnet på 8. klas- 
setrinn. Heftet tar for seg mange sider i 
forbindelse med energi på en lettfattelig og 

illustrativ måte. Informasjonskonsulent Hil- 
de Halvorsen sier at heftet er tenkt brukt 
på skolen før et besøk ved AEVs informa- 
sjonssenter på Rånåsfoss. 

Pensjonister ved 
VRM 

Kari Kommandantvold mottok etatens gave og 
hilsen fra VF-dir. Bård Andersen. 

Petter Steffensen mottar gave og hilsen fra arbeidskameratene representert ved felles- 
tillitsmann Knut Bakkes/ett. 

I høst har to av støttespillerne ved Vass- 
dragsdirektoratet Region Midt-Norge gått 
over i pensjonistenes rekker. 
Kassereren vår, Kari Kommandantvold, 
sluttet ved utgangen av august etter 39 
års tjeneste ved kontoret i Trondheim. 
En måned senere gikk arbeidsformann 
Petter Steffensen av etter 23 års tjeneste 
ved forbygningsanleggene våre i Nord 
Trøndelag og søndre del av Nordland. 
Konsulent Kari S. Kommandantvold be- 
gynte ved Forbygningsavdelingens Trøn- 
delagskontor så tidlig som i 1950. Fra kas- 
sererstillingene ble opprettet på midten av 
SO-tallet, har hun hatt denne funksjon ved 
kontoret. Betegnelsen kasserer er etter- 
hvert blitt noe misvisende som stillingsbe- 
skrivelse. Regnskapsleder ville ha vært et 
bedre navn på stillingen. 
Gjennom alle disse år har Kari Komman- 
dantvold lagt ned et stort og fortjenstfullt 
arbeid i etatens og kontorets tjeneste. Hun 
har styrt med budsjetter, anleggsregnska- 
per og tilskuddsordninger på en stø og sik- 
ker måte. Når hun leverte fra seg årsregn- 
skapet stemte det alltid på siste øret. Det- 
te har gitt ledelsen en stor trygghet og et 
godt grunnlag til å planlegge arbeidet 
framover på. 
Arbeidet skal gå videre også etter at Kari 
Kommandantvold har sluttet. Nye regn- 
skapsmetoder er på veg inn. 
Sikkert er det at den tradisjon Kari Kom- 
mandantvold har stått for når det gjelder 
nøyaktighet og fasthet i regnskapsarbei- 
det, både oppover og nedover i systemet, 
må vi bygge videre på. 
Ved en høytidelighet ved VRMs kontor 5. 
august gjorde vi litt fortjent stas på kasse- 
reren vår gjennom så mange år. 
Avdelingsdirektør Bård Andersen overrak- 
te etatens gavebrev for lang og trofast tje- 
neste. Fra arbeidskollegene vanket det 
også gaver og blomster. 
Pensjonistveteraner som Knutsen, Sings- 
aas og Rindal møtte opp for å hedre hen- 
ne og vise hvor fint det er å være pensjo- 
nist. 
Vi som er tilbake på kontoret ønsker Kari 
god helse og gode dager som pensjonist i 
mange år framover. 

Arbeidsformann Petter Steffensen begynte 
sitt virke i etaten i 1966 som anleggsarbei- 
der ved de store forbygningsarbeidene 
som den gangen foregikk i Namsen. Etter 
et par år fikk han økt ansvar og ble ar- 
beidsformann. 
Petter Steffensen har nå i mange år fun- 
gert som den gode og effektive tilretteleg- 
ger for Namdalsgjengen, et arbeidslag 
som har satt spor etter seg i de store 
vassdragene fra Rana i Nord til Namdalen 
i Sør. Særlig i Namsen er det utført mange 
og store forbygningsanlegg. 
Litt ubeskjedent vil vi hevde at det arbeidet 
som NVE gjennom Petter Steffensen og 
hans arbeidskamerater har gjort i Namda- 
len, har vært en ytterst medvirkende årsak 
til at de store leirrasene langs Namsen 
som har herjet Namdalen til alle tider og 
som fikk et klimaks med rasene på Vib- 
stad og Furre på slutten av SO-tallet og ra- 
set på Jørem noen år senere, nå ser ut til 
å ha roet seg. 

Det er ikke alle som er klar over at omreg- 
net til dagens kroneverdi er det siden 1960 
og fram til i dag utført forbygningsarbeider 
i Namdals-vassdragene for godt over 100 
mill. kroner. Nærmere en million m3 stein 
er brukt til disse anleggene. 

Petter Steffensen har ikke bare vært for- 
mann. Han har også trådt til som skytebas 
når det har vært nødvendig, og han har 
også ellers deltatt i det daglige arbeidet. 
Dette kjennetegner den gode arbeidsleder. 
Mandag 2. oktober mottok Petter Steffen- 
sen velfortjente gaver og takk fra etaten 
og fra arbeidskameratene ved en høytide- 
lighet på Skogmo Pensjonat i Overhalla. 
Et langt yrkesliv med tøft anleggsarbeid 
setter sine spor. Petter er ikke lenger så 
sprek som før. 
Vi håper at dette ikke vil hindre han i å 
fortsette sin gamle hobby som treskjærer 
og finsnekker, og alle vi som gjennom åre- 
ne har samarbeidet med Petter ønsker at 
han vil få mange og gode år framover som 
pensjonist. 

E.S. 
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I ALI BABAS HULE I en uke i september var Speilsalen i M29 
omskapt til den reneste Ali Sabas hule full 
av spennende skatter. Alt sammen dreiet 
og sveiset, malt, brodert og fotografert av 
NVE- og Statkraft-medarbeidere. 
Det glitret i søljer, perlesøm og smykkeste- 
ner og glødet og funklet i tusener av farge- 
de glassbiter i Tiffanylamper. 
Tradisjonsrik treskjærer-kunst holdes 
mesterlig i hevd. Rosemalingen likeså og 
.... umulig å nevne alt. 
For å få haken på vanlig plass igjen og 
dempet ned ha-begjæret, søkte flere av 
oss til de fine diktene signert Inger-Lise 
Langfeldt. 
I tørre tall hadde hobbymønstringen 34 
utstillere med tilsammen 176 gjenstander. 
Maleriene utgjorde den største gruppen 
med 34 arbeider, mens tekstil- og trearbei- 
der lå likt med 25 hver. 
400 mennesker beundret utstillingen. 
En varm takk til alle som har bidradd til 
dette - bokstavelig talt - strålende resulta- 
tet. 
Takk for fascinerende nye bekjentskap 
med kolleger som vi hittil bare har kjent fra 
jobbsiden. 
En slik suksess må gjentas! 

Wenja 

r--------------------------------------------------------------------, 
Bli med på julekryssord! 
Ikke den helt store oppslutningen forrige gang heller, men i julen blir det kanskje 
bedre tid? For nå gjelder det - kryssordet tar nemlig pause en stund. Så send løs- 
ningen til lrlin Taugbøl, 6768/M29 innen 15. januar 1990. 
Men først: æres de som æres bør! Her er premievinnerne fra nr 5: 
Nils Haakensen, VHB, Grethe Christophersen, Oslo 3, og Ingvar Steine, ETT. 
Vi gratulerer! - og takker forfatter og innsendere for innsatsen i 1989! 
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PENSJONISTTUREN 
Pensjonistforeningen NVE/Statkraft hadde i 
høst en 2-dagers busstur Oslo-Leira-Golsfjel- 
let-Gol-Eggedal-Sigdal-Modum. 
Avreisedagen opprant med herlig sol- 
skinnsvær, og en glad og morgenfrisk forsam- 
ling var møtt frem ved Palæhaven. Første 
stopp var Norderhov kirke, hvor kirketjener Ask 
fortalte underholdende om kirkens historie i 
eldre og nyere tid. 
I Ringerikes museum kåserte bestyrer Karlsrud 
om prestegårdens historie, om presten og vi- 
tenskapsmannen Jonas Rasmus, om Anna 
Colbjørnsdatters "bragd", om Asbjørnsen og 
Moe, og om museets varierte og rikholdige 
samling, bl.a. et hjemmestyrkemuseum. Etter- 
på fikk vi streife rundt på egenhånd fra kjeller til 
loft i den prektige bygningen. Her var det mye å 
se: stilfulle møbler, klær, verktøy, skytevåpen, 
minner fra Asbjørnsen og Moe, Ramus· verker 
og cellen "Ho-Ho" fra "gutta på skauen". 
Vel inne i bussen tryllet Øgaard og frue frem 
lekre smørbrød. Etter 10 mils kjøring stoppet vi 
for lunsj i Tunkroa på Valdrestunet i Bagn. De- 
retter gikk ferden opp til Reinli stavkirke, hvor vi 
igjen fikk fin orientering. 
Så bar det videre gjennom vår vakre og farge- 
sprakende natur. Ved ankomst til Hovda Fjell- 
stue tok vi en tur med bussen opp på fjellet. Vel 
nede igjen fikk vi våre værelser etter ønske, 
enkelt- eller dobbeltrom. Etter en liten hvil eller 
pratestund og litt omkledning inntok vi en 
fortreffelig middag, forhåndsbestilt av forman- 
nen, etterfulgt av kaffe og hjemmebakte kaker i 
salongene. Her ble det også underholdning et- 
ter hvert: fellessang etter bilder, gjettekonkur- 
ranse om steder i Norge, og til sist opplesning 
av fru Øgaard. Den ga oss både noe å tenke 
over og en herlig latter. 
Vi våknet neste morgen til en ny solskinnsdag 
og en førsteklasses norsk frokost. Vi ankom 
programmessig til Oslo Lysverkers administra- 
sjonsbygg i Gol, der vi fikk orientering i ord, film 
og lysbilder om lysverkenes utbygginger i Hal- 
lingdalsvassdraget, og deretter en tur inn i fjel- 
let og befaring i kraftstasjonen Heimsil II. 
Etter dette besøket tok vi fatt på en strålende 
tur nedover Hallingdalen til Bromma, derfra 
over til Eggedal og Sigdal med alle sine elver, 
sjøer og forunderlige fjellformasjoner. Solen 
skinte og naturen var på sitt vakreste denne 
høstdagen. Vel fremme i Arnot på Modum ble 
vi servert forhåndsbestilt lunsj i Kongsfoss Pen- 
sjonat. Neste stopp var Blaafarveverket, der vi 
kunne bese utstilling av Carl Larsson-malerier, 
Meissener-porselen og verkets egne ting. 
Vel fremme i Oslo var det en glad og fornøyd 
flokk som takket sjåfør og styre for en herlig og 
vellykket høsttur. 

Charlotte Askedal 
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Styr. fl , papir ommen. 
Undersøkelser i Sverige gjort på mel- 
lomledernivå har vist at halvparten av 
all informasjon (aviser, blader, interne 
og eksterne rapporter, rundskriv o.l.) 
som kommer inn på skrivebordet går 
rett i papirkurven ! 
Ledere bruker opp til 80% av sin lese- 
tid på det de allerede har kunnskap 
o m !  

STILL DERFOR SPØRSMÅLET OM 
DET ER BEHOV FOR DEN INFOR- 
MASJON SOM SENDES UT ! ! ! 

En amerikansk undersøkelse har vist 
at personer i ledende stillinger kan 
bruke opp til 17 arbeidsuker i året på 
unødvendig informasjon: 

-4uker: lete etter info som var feilplas- 
sert, feillagret, feiladressert eller som 
rett og slett ikke eksisterte. 
-3uker: unødige telefonsamtaler. 
-6uker: unødige møter. 
-4uker: skrive - Iese unødvendige be- 
skjeder. 

Tankevekkende ..... 

En annen tankevekker er at tross 
flommen av info på ledernivå, så er in- 
formasjonen på "gulvplanet" for dårlig. 
Undersøkelser i Dyno har vist at de til- 
satte ønsker at informasjon skal kom- 
me fra sine nærmeste overordnede. 
Info gjennom linjelederne blir dermed 
mest verdifull ! ! 
(utdrag fra bladet "Ledelse") 

Tove Aksnes 

NYE RØYKEREGLER I M29 
Som rundskrevet fra Benedicte Holter er det 
vedtatt nye regler for røyking i kantinen i 
M29: 
Det er tillatt å røyke mellom kl 1200 og 1300. 
Bordene nærmest kortenden ved døren og 
langs langenden ved kantinedisken skal 
være røykfrie hele tiden. 
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I de gode "gamle" dager 

Julebordet som vi gledet oss til, hvor er det blitt' a? 
Vi savner avdelingssammenkomsten og gleden den ga. 
Etterpå vi møttes både Stakraft og NVE, 
og hadde det moro til langt på natt og vel så det. 

I fjor sluttet moroa med årets avdelingskos. 
I år måtte altså Statkraft dra sin kos. 
Hvem er det så som bestemmer hva vi vil? 
Jo det er Velferdsutvalget uten tvil. 

Tenk at flertallet i dette utvalget på fem, 
bestemmer at adskilte julebord er det beste for dem. 
Vi er ikke enig, men hva hjelper det? 
Vi har ikke noe vi skulle ha sagt, det er vanlig det. 

Noen ord til Velferdsutvalget vil vi si. 
Hva med å spørre medarbeidere før stemmen sin gi. 
Er det noe rart det blir snakk i korridorene, 
resultatet blir kanskje: -Nei takk til julebordene. 

På vegne av de mange som ikke er enig i 
Velferdsutvalgets innstilling. 

Tove Kjærstad, AØ 

Trompetspillere! 
Spiller du trompet? Da kan du 
vel være med i en messing- 
kvartett? Vi har spilt sammen 
en stund, men har en av trom- 
petistene sluttet. 
Det vi ønsker er å spille en ti- 
mes tid en gang hver 14. dag, 
rett etter kontortid. Vi spiller 
først og fremst for vår egen for- 
nøyelses skyld. Eventuell opp- 
treden vil bare bli blant kolleger 
i NVE og Statkraft. 
Ta kontakt med undertegnede 
på rom 324/M29, linje 9312. 

Knut Wold 

Å arrangere OL er som å brenne sprit: 
Det er både enkelt og kurant å lage 
96%, men skal man opp i 100, øker 
både kostnadene og vanskelighetene 

kraftig. 
Dep.råd Per Haga, Kd. 

til Aftenposten 

NWIE = = 
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J U B I L A N T E R  

25 år i etaten 

Desember: 

Fridtjov A. Løvmo 
ETS, 16.12. 

Oo l, NYE MEDARBEIDERE 

Karin Ellefsen 
(42) f.sekr. VF 

Grethe Holm 
(24) avd.ing. VVT 

• 
Anders Korvald 
(23) avd.ing. VU 

• 
Ragnar Gjørven 
(49) overing. ET1 

• 
Torfinn Jonassen 

(25) kons. EEØ 
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HOVEDKONTORETS NYE RESEPSJON 
I forbindelse med det nye sentralbordet i 
M29 har ekspedientene flyttet opp i en ny- 
innredet resepsjon, som vi her forsøker å 
formidle et inntrykk av for utomhus kolle- 
ger og forbindelser som ennå ikke har hatt 
den utsøkte glede. Målet er at både tele- 
fonerende og besøkende skal få raskere 
og bedre svar og behandling. 
Litt kaotisk var det nok til å begynne med 
som rimelig kan være, men det er etter 
hvert i ferd med å gå seg fint til. 
For besøkende som er vant til å fyke tvers 
gjennom resepsjonen sånn i all hast, er 
det nå bråstopp. Og ikke ligger det selvføl- 
gelig noen ond vilje bak, men nå er det 
nøkkelkort og koder for dem som er hjem- 
mehørende i huset - mens det er henven- 
delse resepsjonen for alle andre. Til oss 
alle: la oss respektere og følge de nye 
reglene - da går det så mye greiere! 
Og om de på dette bildet ble litt bortgjemt, 
de hjelpende ånder, så er det Gerd Chris- 
tensen som betjener skranken. Sentral- 
bordekspedientene er fra venstre: Kirsten 
Holst, Edith Hauge (leder), Bodil Magnus- 
sen og Karen Brekke. 

frog 

ENI prioriterer Konsesjonskraft 
N O rg e S Nat U rve r n • Publikasjon nr E-5a handler om konse- konsesjonskraft. Det gjennomgår den for- 

sjonskraft (ISBN 82-410-062-6). delingspraksis som benyttes, og tar for 
I orienteringen heter det: seg reglene for beregning av pris på kon- 

Vårt svar til Bellona har vært negativt. For NVE er deiegert myndighet til å beregne sesjonskraft. 

f O r b U n d det ene fordi vi ikke har økonomi til å drive og fordele den kraft som i hht lov skal av- Prosjektgruppen for publikasjonen har be- 
t med slik aktivitet, noe som henger sarn- gis kommuner og fylkeskommuner ved er- stått av: Tor J. Næss, EKK; Astrid Brynild- 

men med at bransjens sentrale organisa- verv av vannfall og/eller reguleringer i sen, EKK; Victor Martinussen, EKK; An- 
sjoner prinsipielt ikke ønsker å prioritere vassdrag. ders Gudal, VVK og Sverre Krog, VHO. 
sponsing. Årsaken til dette er en vurdering Dette heftet behandler lovgrunnlaget og Forespørsler kan rettes til Astrid Brynild- 
av hvilken nytte man regner med å kunne de regler som gjelder for beregning av sen, tlf. (02) 95 90 59. 
ha av et slikt engasjement. -f{. * 
For det andre har Vassdragsregulantenes  - •   · * 11 * <!I * t 

sjonene. forening (VR) vurdert det slik at man blant """""""-" -  ...- 
Informasjonssjef Tor Inge Akselsen skri- naturvernorganisasjonene vil prioritere * -,t,J.. f - M U J . C : : ; - -  • .._,n,;:u,1-:w . tv: {{ 
ver: kontakten med Norges Naturvernforbund, -i:,p:  

"Vi har i løpet av de siste månedene mot- bl.a. på grunn av at dette betraktes som 
tatt en rekke henvendelser fra stiftelsen den mest seriøse av natur- og miljøvernor- 

ganisasjonene. Når en av våre eiere fore- 
tar en slik vurdering, er det retningsgiven- 
de også for den handlemåte vi må velge i 
ENI. 
VR har for øvrig informert alle medlemme- 
ne om sin holdning. Det burde derfor ligge 
til rette for en felles opptreden fra bransjen 
i dette spørsmålet." 

I et skriv til everkenes informasjonsmedar- 
beidere gir Energiforsyningens Informa- 
sjonstjeneste uttrykk for bransjeorganisa- 
sjonenes holdning til naturvernorganisa- 

Bellona om sponsorstøtte - dvs. om støt- 
teannonse i deres miljøtidsskrift, men til en 
pris som egentlig innebærer en direkte 
sponsing av selve stiftelsen. På grunn av 
at Bellona også har tatt direkte kontakt 
med en rekke kraftselskap om dette, fin- 
ner vi det riktig å gjøre rede for vår vurder- 
ing: 

MILJØPRIS! 
VNs aldri hvilende Ivar Sæveraas som 
snarest innom redaksjonen, uttaler: - Se 
her hva som står i Nationen: 
"Askim Bondelag har tildelt Mørkfoss-Sol- 
bergfoss kraftanlegg miljøprisen for 1989. 
Kraftanlegget fikk prisen for landskapsplei- 
en og ivaretakelsen av miljøet i forbindelse 
med utbyggingen av kraftstasjonen Sol- 
bergfoss IL 
215 000 kubikkmeter utsprengt masse er 

plassert i flere søkk i terrenget og en vik i 
elven er gjenfylt. I avslutningen av tippen i 
elven er det anlagt en badestrand. Like 
ved stasjonen finnes også turveier, 
ballplass, tennisbane og lekeplass." 
Sånt gleder selvfølgelig vår Natur og land- 
skapsavdeling, ikke minst fordi VN her har 
gjort en betydelig innsats. Joda, vi gratule- 
rer! 

frog 

DET SKJER STADIG NOE! 

OG GODT NYTT ÅR 

Hilsen redaksjonen 

Husk å sende melding/notis/ LESEHESTEN 
artikkel/foto til etatsavisen! 


