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Prosjektgruppe 3/V har vurdert en del sider av Hydrologisk avdelings (VH's)
oppdragsvirksomhet.

Ved en rekke sitater fra offentlige dokumenter er det godtgjort at det er
ønskelig at det innkreves full betaling for offentlige tjenester som ikke er av
allmen karakter, og det tilrås at VH tar full betaling for sin oppdrags- og
konsulentvirksomhet. Prosjektgruppen har ikke funnet det ønskelig at VH's
oppdragsvirksomhet organiseres i et A/S.

Rapporten konkluderer med at regnskap og budsjett ved VH må føres etter brutto-
prinsippet. Det understrekes at det må gis anledning til overskridelser av opp-
dragsbudsjettet mot tilsvarende merinntekter.

I forbindelse med oppdragsvirksomheten foreslås opprettet et rådgivende ut-
valg for VH.

\
Det pekes på muligheter til styrking av bemanningen ved VH til utførelse av
oppdragsvirksomhet.

Prosjektgruppen anbefaler at de øvrige avdelinger innen V -direktoratet til-
lemper retningslinjene gitt i rapporten til sin egen virksomhet.

For & gjennomfore de i rapporten anbefalte retningslinjer og prinsipper for
VH's oppdragsvirksomhet vil det kreves planmessig innsats og god informasjon.

Rapporten avsluttes med en konklusjon, som i få ord gjengir resultatet av
prosjektgruppens arbeid.

Bl. 9512/01. 1-5-73.
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2. SAMMENDRAG

Prosjcktgruppe 3/V har i henhold til sitt mandat vurdert endel sider av

Hydrologisk avdelings oppdragsvirksomhet. Det er lagt vekt på en analyse

av oppgjørs- og avregningssysternet, og man har vurcle::rt i hvilken grad

de retningslinjer man er kommet fram til kan anvendes av de øvrige av-

delinger innen Vassdragsdirektoratet.

Det er i rapporten ved en rekke sitater fra offentlige dokumenter godtgjort

at det i stor utstrekning er ønskelig at det innkreves betaling for offentlige

tjenester sor:: i.kke er av alimen karakter, og at denne betaling m& vere til-

strekkelig Ul t dekke de samlete utgifter ved tjenestene. På denne bak-

grunn tilrås at Hydrologisk avdeling tar full betaling for sin oppdrags- og

konsulentvirksomhet, mens den primære servicevirksomhet fre1ndeles

skal ytes vecerlagsfrtt.

Prosjektgruppen har funnet at VH's oppdragsvirksomhet ikke bor organi-

seres i et eget aksjcselskap.

Rapporten beskriver oppgjørs - og avregningssystemene ved VH i dag. og

også slike systemer andre steder. Den konkluderer med at regnskap og

budsjett ved avdelinger: m fsres etter bruttoprinsippet. Det anbefales

opprettet en spesiell utgiftspost for oppdragsvirksomhet, og det u::.der-

streke s hvor viktig det er for oppdragsvirksomheten at det gis anledning

til overskridelser av oppdragsbudsjettet mot tilsvarende merinntekter.

Videre anbefales opprettet poster for inntekter av henholdsvis oppdrags-

virksomhet og salg av publikasjoner.

Bemanning til utførelse av oppdragsvirksomheten foresl£s knyttet til av-

delingen ved langtidsengasjementer, ved bruk av konsulenter og ved

ekstra arbeidshjelp og kortddsengasjerte på kontrakt. Prosjektorganisa-

sjon foresl&s nyttet ved større oppdrag.

For bl. a. gi brukerne medinnflytelse ved styringen av avdelingens opp-

dragsvirksomhet foreslås opprettet et rådgivende utvalg for Hydrologisk

avdeling.

I siste del av rapporten anbefales det at de ivrige avdelinger innen Vass-

dragzdiektceratet tillemper retringslinjene gitt i rapporten il sin egen

virksonl:t, og det er beskrevet hvorledes man tenker seg dette gjennom-

ført.
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3. VH's OPPDRAGSVIRKSOMIET - AVGR ENSING AV BEGREPET

Slik mandatet er beskrevet, skal gruppen primert vurdere organiscringen

av V H 's oppdra gsvirkso n1 he t, he rund c r om de t er hen siktsmessi g å or gan i-

sere et eget aksjeselskap til åta seg av denne del av virksomheten. I be-

skrivelsen av mandatet er ved siden av oppdragsvirks01nheten brukt ut-

trykkene hydrologiske konsulentarbeider og konsulentvirksomheten. Det

må anses utvilsomt at disse uttrykk er brukt synonymt.

Gruppen skal videre vurdere 'i hvilken grad de samme retningslinjer kan

anvendes av andre avdelinger og for andre oppgaver innen Vassdragsdirek-

toratet''. En oppfatter dette slik at det skal vurderes b&de om de retnings-

linjer gruppen kommer fram til kan anvendes for oppdragsvirksomhet son

drives ved andre avdelinger og for andre tjenester som ikke faller inn under

begrepet oppdragsvirksomhet.

Siden opp@ragsvirksomheten st&r sentralt i de vorderinger som skal fore-

tas i henhold til mandatet, anses det hensiktsmessig med en nærmere av-

klaring av dette begrep slik gruppen oppfatter det. Særlig er det viktig

med en gren se-oppgang mellom denne virksomhet og de øvrige funksjoner

som e:r illagt Vassdragsdirektoratet og dets enkelte avdelinger.

Vssdragsdirektoratet er et forvaltningsorgan og er som s&dant plagt en

del oppgaver av samfunsmnessig betydning som det er naturlig at Staten

tar seg av. Oppgavene er avgrenset gjennom lovverk, instruks og de år-

lige budsjettvedtak. Disse oppgaver må som rene forvaltningsfunksjoner

utføres uten noen form for vederlag eller utgiftsrefusjon. Utgiftene dekkes

ved bevilgninger over statsbudsjettet. Bare i spesielle tilfelle kan utgiftene

kreves refundert i henhold til særskilt lovhjemmel (jfr. reguleringslovens

$12 post 10 og post 19, ervervslovens§ 2 post 15 og post l6 og vassdrags-

lovens $144 post 4. Jfr. også vassdragslovens $103 post I som imidlertid

ikke gjelder forvaltningsfunksjoner).

De forvaltningsfunksjoner som er tillagt Vassdragsdirektoratet er nermere

spesifisert i gjeldende instruks $3 II (jfr. punktene 1, 3 og 8). Instruksen

uttaler seg i meget generelle vendinger. For så vidt angår VH's saksom-

råde er således i $3 bare nevnt 'hydrologiske undersskelser''. I § 1 er det

uttrykt siik: "foreta hydrologiske og andre undersøkelser for  å  skaffe

nærmere kjennskap til landets vassdrag''. De undersøkelser det her siktes

ti], m& anses son en ren forvaltningsfunksjon som m& utfres uten veder-



6

lag. De m% antas i omfatte all innsamling «v data og bearbeidinig n&r det

'har til m?l & skffe best mulig hydrologisk viten or vassdragene generelt.

Med forvaltningsfunksjoner antas & folge  c·r  viss plikt til å gi fr.forrn.asjon

og til å yte en viss service uten vederlag, ikke bare til overordnet myndig-

het og ?..ndre rnyndigheter, m(:n også til private brukere av hydrologiske

tjenester. Tilsvarende m& gjelde direktoratet for5vrig.

Det n1å anses på det rcne at den oppdragsvirksomhet som VH driver, ikke

dekkes av de generelle uttrykk i instruksen som forøvrig ikke inncholder

noe om. slik virksomhet.
I
'stilltiende forutsatt. at det er adgang til drive oppdragsvirksomhet.

Ved utforming av mandatet synes det & vere

I så vidt ligger det ved en streng tolkning utenfor mandatet & vurdere om.
t .

I
/ det er lovlig adgang til det. En finner likevel & burde gi uttrykk for grup-

pens syn på dette spørsmål.

Dct  hr  tidiigere ikke vært vanlig praksis at rene forvaltningsorganer har

påtatt seg oppdrag for andre mot vederlag. I visse tilfelle synes elet dog

ndvendig at statsinstitusjoner ved siden av sine forvaltningsmessige

funksjoner påtar seg oppdrag ior andre, herunder private fordi ingen uten-

om vedkommende etat sitter inne med den nødvendige faglige ekspertise,

det ndveudge grurnulagsmnateriale og det n&dvendige utstyr til kunne ut-

fore oppdraget. Som eksempler kan nevnes NGO og  NGU.  De har drevet

oppdragsvirsomheti en &rrekke. VH m& antas & st& i sanme stilling

med hensyn til faglig ekspertise m. v. Avdelingen har også. drevet opp-

dragsvirksomhet i en årrekke, uten at dette er kommet til syne over stats-

budsjettet.

Det har i den senere tid kommet en del signaler fra storting og styrings-

verk vedrørende betaling for offentlige tjenester. De går i korthet ut på

at Staten i større grad enn tidligere bor ta betaling for endel av sine

tjenester. Det er nærmere referert til disse signaler bl. a. i kapitlene

9 og 10.

Som nevnt sier instruksen intet on oppdragsvirksomhet. Det synes imid-

lertid å ha vært forutsetningen helt fra de fsrste &r at det skulle være

adgang til å  ta på seg oppdrag for andre mot vederlag. Hydrologisk av-

deling ble opprettet som selvstendig avdeling i 1895. I budsjettproposi-

sjonen for 1906-07 ble det i forbindelst:· mccl øking av bevilgningen til

hydrologiske undersøkelser bl. a. uttalt av Arbeidsdepartementet: "Med

hensyn til den egentlige planiegning av reguleringsarbeider for vandkraftens
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udnyttelse i industriens tjencste antager departemnentet, at det vil vvere

hensigsma:ssigt, at ogs& denne i den udstrkring, dertil maatte vere

anledning, overtages af kanalvaesenet, idet dog udgiftene herved - udenfor

de faste ingenigrlnninger - sorn regel bdr vere det offentlige uvedkomn-

mende og ovcrtages af de ir:teresserede vandfaldseiere". (Kanaldirektør-

embetet ble ved kgl. res. av 11. 2. 07 endret til Vassdragsdirektorembetet).

Stortingskomiteen sluttet seg i Indst. SVI A 1906-07 ti1 proposisjonen

og uttalte bl. a. " ..... det som etter Kanaldirektørens og departe-

mentets 1nening først bør gjøres ved offentlig foranstaltning, er i get

udstrakning at fortsette de hydrologiske undersgelser... . for at til-

veiebringe kjendskab til vandforingen i vore vasdrag, udgive hydrografi ske

kart og en vasdrags beskrivelse saint i nogen udstrakning at bistaa pri-

vate ved udarbeidelse af planer til reguleringsarbeider".

Av def· siterte kan trekkes følgende slutninger:

l) VH's primære oppgaver er å foreta alrninnclige hydrolo-

giske underskelser med det mål  å  skaffe best mulig

kjennskap til landets hydrologi. De utgifter som e1· for -

bundet med disse undersøkelser dekkes av staten.

2) V cd siden av de alminnelige undersokelser kan det også

utfres oppdrag for andre. De utgifter som p&dras i

denne forbindelse er staten uvedkomrnende og m& dekkes

av oppdragsgiveren.

De primære oppgaver må utføres uten noen form for vederlag eller ut-

giftsrefusjon, idet utgiftene forutsettes dekket av de årlige bevilgninger

over statsbudsjettet. Disse oppgaver ligger utenfor gruppens vurdering.

Den virksomhet som i beskrivelsen av mandatet er betegnet VH's oppdrags-

virksomhet eller konsulentvirksomhet g som skal vurderes av gruppen

m& etter dette antas & omfatte hydrologiske undersokelserog dermed for-

bundet virksomhet som gjelder avgrensete konkrete prosjekter, som ut-

føres etter oppdrag utenfra og som skal betales av oppdragsgiveren.
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4. HYDROLOGISKE UNDERSKELSER - UTVIKLNG

Som et ledd i arbeidet med denne rapporten har arbeidsgruppen onset

å få klarlagt hvilken utvikling man kan vente i tiden framover i behovet

for hydrologisk oppdragsvirksomhet. Vann markerer seg son en stadig

viktigere ressurs, og jevnt økende aktiviteter er i vårt land knyttet til ut-

nyttelsen av vann og for skingen vedrrende dette. Arbeidsgruppen har

m. a. kontaktet fagsjefen ved VH for  å få klarlagt dette noe nermere, og

i punkt 4. 1. gjengis hans bidrag direkte.

4. 1 Hydrologiens utvikling - prognoser

Vann er en av vare aller viktigste naturressurser. Det danner eksistens-

grunnlaget for dyr og planter og det tjener oss n1.ennesker på mange nter

i ernæring og rekreasjon, som ene:rgikilde, transportåre og også s0m

mottager av svere mengder av våre avfallsprodukter.

For  å  kunne bruke denne naturressursen på en riktig måte må vi kjenne

de naturlover son styrer prosessene i vannets kretsløp. Til en viss grad

gjør vi dette i dag, men vi må nok innrømme at det står enda igjen mye å

lure for vi kan forvalte vårt vann på en vitenskapelig forsvarlig måte.

I en lang &rrekke fremover m& vi derfor vaere med i, og i stor utstrekning

initiexe, forskningsoppgaver innen forskjellige deler av hydrologier. Dette

vil bli oppgaver som. berører vannets sirkulasjon, geografiske- og sesong-

vise fordeling og virkning av menneskelige inngrep på f.eks. is, grunnvann,

e rosjon, sedimenttransport og vannføringsforhold.

En fornuftig arealdisponering, som er så aktuell i dag, krever gode hydro-

logiske kunnskaper. Dette gjelder s:lvel grunnvannsforhold som forholdene

på ove_rflaten i forbindelse med flom, oversvommelse og problemer dette

fører med seg for bebyggelse og virksomhet ved et vassdrag.

Det  å  kunne forutsi fremtidige tilstander i vassdrag vil bli den aller

viktigste oppgave for hydrologen i fremtiden. En slik forutsigelse kan

man dele i to deler, prediksjoner og prognoser.

Med prediksion forst&r man det & forutsi en eller annen tilstand som vil

kunne opptre en eller flere ganger, men det sies ikke noe om n&r dette

vil skje. En prediksjon kan gjerne gi uttrykk for frekvensen av opptre-

del sen. Et ckempel på prediksjon vil vere beregning av rlimensjonerings-

flom for et damoverløp.
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En prog:ose 5l si l forutsi en eller amen tilstand i tid og sted. Et

'eksempel vil va·re en flompognose som forteller at p% et gitt sted vil........ - .......... _
flommen p% et gitt tidspunkt n opp i en gitt  hgyde.

En hydrologisk va«sling best&r i & meddele resultatet av progroser til

dem det 1nåtte berøre.

For å gjøre en øko!lomisk forsvarlig og ellers riktig bruk av våre vass-

drag er det ndveudig a kunne prognosere hele året rundt. I dag har man

metoder til varsling av flere hydrologiske komponenter. Dette gjelder
i
/grunnvanns- og lavvannsforhold i vassdragene. Det gjelder nedbør- snø-,
og snø s1ndting, re gule rt og uregulert vannføring foruten is gang og flom.

Internasjonale organisasjoner som World 1'.fctcorological Organization

(WMO) og Unesco har kontinuerlig arbeid i gang for å forbedre prognose-

metodikk og gi større. muligheter for hydrologisk varsling.

For v&r kraftproduksjon er det innlysende at stcre sum.mer kan innspares

der'son nan kan drive en p&litelig prognosetjeneste. Det kan vre vanske-

lig & konkretisere nytten i kroner og ører, men det kan nevnes at flere tail

har vært kastet inn i debatten i de siste år, og man kan vel enes ornat

nilliorbelsp ville ha vært spart dersom disposisjonen av vannet ved våre

kraftverk nadde vert bestemt av gode prognoser.

For i kunne drive en effektiv prognosetjeneste trengs i første rekke

en datamaskin av tilstrekkelig kapasitet. Spørsmål i denne for-

bindelse må tas opp til spesiell vurdering.

en hurtig overforing av data fra felten til maskinen. Det kan

være overføring med eller uten tråd- kanskje med fordel via

satellitt. Utviklingen i utlandet ser ut til å gå i retning av tele-

metri og til dels fjernanalyse. Her står store utredningsoppgaver

og venter på sin løsning.

en stab av fagfolk til & styre det hele. Her trengs spesialister

innen forskjellige grener av hydrologien, databehandling, instru-

mentteknikk, kononi og administrasjon.

For å kunne løse disse store og primære oppgaver innen prognosetjenesten

trenger staten  å  samarbeide med de organisasjoner s01n før st og fremst

drar direkte nytte av en slik tjeneste. Det bør derfor gis muligheter for

at en sentral tjeneste kan få utvikle seg til & ivareta de behov samfunnet

har for hydrologiske prognoser.

L_ - ·-
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5. OM ET A/S

I

Er det hensiktsmessig a om»rette etgget 3ksigselskap for VH's opda!5-

virksomhet otter tilsvarerd e retningslinier sor ielder for A/S Norsk

Spiseyognsel ska»?

Det spørsmål som er stillet over er et direkte sitat fra pkt. 3 i arbeids-

gruppens mandat. Arbeidsgruppen er således dirckte anmodet om nærmere

å gi et begrunnt:·t svar på dette spørsmål.

/Norsk Spisevognselskap er et aksjeselskap med en aksjekapital på
I , .

kr. 1 000 000,- fordelt på aksjer a kr. 500,-. Samtlige aksjer eies av

iHovedstyret for NSB. Selskapet ledes av et styre, som igjen ansetter den

Iadministrerende: direktør. Selskapets vedtekter angir hvilke saker smn

må avgjøres på generalforsamlingen.

LTP-gruppe 3/V har nærmere vurdert muligheten for & opprette et aksje-

selskap innen eller av Hydrologisk avdeling, med det form&l utfsre be-

talte, hydrologiske tjenester. Ogs& andre former for en statsbedrift hr

vært vurdert.

Det finnes i prinsippet fire hovedformer for statsbedrifter. De er:

Forvaltningsbedrifter (eks. Televerket, Statskraftverkene).

Aksjeselskaper (eks. A/S Kor:.gsberg vclpcnfabrikk).

Statsbedrifter organisert etter lov av 25. juni 1965 (eks. :'.'forsk

Medisinaldepot).

Statsbedrifter organisert etter egne lover (eks. Vinmonopolet).

I enkelte tilfeller er det etablert datterselskaper i form av aksjeselskaper,

f.  eks. A/S Norsk Spisevognselskap i tilknytning til Norges Statsbaner

{dette selskap er forøvrig nå foreslått slått sammen med Narvesens Kiosk-

kompani A/S). St. prp. nr. 30/1974-75.

Hydrologisk avdeling har sin plass inenNVE's organisasjonsstruktur,

slik denne siste. gang ble utform.et i 1960. .Avdelingen er pålagt ansvaret

for oppgaver som er gitt NVE i henhold til det aller første punkt i etatens

instruks(§ l, pkt. 1). Avdelingens organisasjon var forøvrig gjenstand

for en analyse utfort av Rasjonaliseringsdirektoratet. Dette var en del

av en samlet analyse av NVE's organisasjon.

Rapporten er datert 18. september 1968. Direktoratet antyder tre mulige

--



- --- 7

1 3
J '-

fremtidige organisasjonsformer for VH (avdelirg incnNVE, eget insti-

tutt, felles med Meteorologisk Institutt). Ingen av alternativene dekker

en ren statsbedrift. Ogs& for arbeidsgruppen synes det lite naturlig a on-

danne VII som helhet til en sta.tsbedrift. Tilbake st&r det da å vurdere

om det kan opprettes et aksjeselskap eller annen formn for statsbedrift, for

hydrologisk oppdragsvirksomhet i tilknytning til VH.

I og med at en slik eventuell statsbedrift for hydrologisk oppdragsvirksoln-

het kun skal omfatte en del av avdelingens gjrem&l og ansvarsomr@de,

synes det & vaere mest fordelaktig åla bedriften være ct aksjeselskap. Den

følgende diskusjon er imidlertid ikke spesielt knyttet til dette syn.

Et slikt aksjeselskap under VH ville kunne gi regnskapsmessige fode!er,

bl. a. en relativt klar angivelse av bruttokostnadene ved oppdragsvirkson-

heten. Det er sagt "relativt klar", fordi det kanskje kan bli noe usikkerhet

i oppfjpret mellom VH og aksjeselskapet, n&r hydrologi.ske data og tjene-

ster rekvireres fra VH for bruk i selskapet.

Andre: fordeler vil være uavhengighet og derav folgende mulighet til :·aske

avgjørelser i økonomi og personalpolitikk. Imidlertid melder det seg ogsa

en rekke motforestillinger av forskjellig karakter.

A/S Norsk Spisevognselskap eies av NSB, som er en ren forvaltningsbe-

drift. Hydrologisk avdeling, og Vassdragsdirektoratet, er ikke forvalt-

ningsbedrifter, så såvidt man kan se vil et mulig aksjeselskap under VH

være en nyordning innen statsforvaltningen, og smn sådan kreve avklaring

av en rekke detaljer. En er noe tvilende til om ordningen kan gjennom-

føres, uten dermed & ville utelukke muligheten.

Mer vesentlig, etter LTF-gruppens syn, er problemene knyttet til den

oppsplitting av miljøet innen VH et slikt aksjeselskap vil medføre. Ord-

ningen med et aksjeselskap vil kreve en streng sondring rnellom selskapet

med dettes personale og funksjoner og Hydrologisk avdelings tjenestemenn

og funksjoner. Dette vil virke meget uheldig miljømessig. Ikke bare vil

det ha negativ effekt på trivselen, men det vil virke direkte bremsende p

det nødvendige utviklingsarbeid ved avdelingen. Et effektivt utviklings- og

forskningsarbeid krever et m.iljs av en viss størrelse, og en oppsplitting

av ressursene er svekkende i denne sammenheng.

Også utad vil en slik oppdeling av Hydrologisk a,,deling medføre uheldige

konsekvenser. Den vil føre til forviring i forholdet til utenlandske insti-
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fusjonf•r og or>-tr:l aSJO!H::::- so1n n1;1n 1--,;_rforbir:dc-lser 1ncd. Det samnit;

vil i roen grad ire seg gjeldende nr det gjelder vire statsir:stitusjorer

g andre innerlandske insitusjoner. Med den m!setting son er kommet

til uttrykk i stortingsmelding nr.8, 197475, om betaling for visse offent-

lige tjenester, vil det va:re yanskclig 2 overfore alle tjenester det innkreves

betaling for fra den II sentrale" hydrologiske avdeling til et A/S. Som

eksempel kan nevnes konsesjons-vannmnerker. Slike vannmerker pålegges,

i praksis av VH, arbeidet i forbindelse med dem utfores oftest av avde-

lingen og dataene fra dem skal innleveres hit. På samrrie vis vil det stille

seg med en rekke andre tjcme ster og kontrollfm1ksjoner.

Hvorvidt et A/S ved sin noe friere stilling til konkurransedyktige lonns-

plasseringer vil trekke til seg fagfolk fra VH i uheldig utstrekning er

vanskelig & bedomme. Det er imidlertid en mulighet for at s@ kan skje.

Med et A/S vil problemer måtte oppst& vedrorende innsamlete data. De

data cm er arkiverti VH's DB-systern vil enten m&tte selges til aksje-

selskaµE:t av VH, og betalingen bør da kunne inntektsføres hos VH.

Posteringen av VH's inntekter er imidlertid nettopp den sak sor.n skulle

forenkles ved dannelse av et aksjeselskap. Eller de hydrologiske data i

EDB-=ysteret mn? tilhore aksjeselskapet. Dette e r imidlertid en lite

akscptabd ordning for VH,. og vil ganske sikkert innebære en rekke alvor-

lige· r.:·c,biemer bl. a. vedrorende EDB- seksjonens stilling.

Et eget aksjeselskap for hydrologisk oppdragsvirksomhet vil som folge av

sine oppdrag etterhvert samle seg en anselig datamengde. I hvilken grad

disse data skal være tilgjengelige for VH, og i hvilken grad kundene vil til-

late dem integrert i VH's arkiver, er et spørsm,:H som må vurderes særskilt.

På kort sikt ka;, en ikke påregne at et aksjeselskap under VH kan skaffes

kontorplass i NVE-bygget. Dette er imidlertid et praktisk problem som

måkunne lø ses, og som også vil gjelde arbeidshjelp under andre ordninger,

og LTP-gruppen har ikke tillagt dette moment særlig betydning.

Etter en samlet vurdering har man forkastet c1ltcrnativct 1ned eget aksje-

selskap for hydrologisk oppdragsvirksomhet. Denne service mener en

må søkes løst på annet vis.

I'
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Hvert distriktskc·tor har a·leg;gskvssorer, som frer regrskapene for de

AJl t...' u 1 : "·'  : a li I q.!'.i, r ::;;k j t:. r o ver postg i r o . Den &rlige be vilgi 11g o ve rf ores ti 1

postgirokontoret for hvert c:istrikt i porsjoner ctter rekvisis_ion fra kas-

sererne.

Avdelingens anlcggsrnaskinc..r 0.nskafks og vedlike-holdes av en egen konto

"AM''. l\!askinC"r-., leies ut til de enkelte anlegg til priser som fastsettes

. t t M k 1 . . · .e 1 k·' , 0

111 e r n . .. a s 111c 1t"-n gJ o re s opp en gan g 1 are t og ) o .1.p r c s s o 1n 1n n te Kt pa

AM og \:i gift på ;_tr.leggene. Dl't frircs statistikk over utgifter, inntektcr

og kietimer for }p;er n1askin. Forbygr:i.1-:.\.::avdelingen har eget anlegg-

verksted p& Elverum. Her blir maskincne tatt inn til overhaling. tg:it·re

belastes maskinere.

l\.1)lf'f{:;.sr,·dskap o utstyr .Jnskaffes over en egen ''redskapskonto' for hver

arleggsesty r e r . Det £øres liste over tilgang og avgang. Kontoens netto-

utgift ir fordelt - vis på anleggene til vedkommende anleggsbestyrer en
gang i året.

Fra,0g ed  1975 blir alle utgifter som har tilknytting til lonninger for

arbider:e, boiiort p e· felleskonto, lonnskonto, for hver znleggsestyrer.

De S:!:-n],"de utgifter p& kontoen skal _årlig iordclcs på anlcggf-"ne etkr

ant2!! areidstimer. Det fores samtidig statistikk over antall arbeidstimer

for de forskjelligt:· a!"'oeidsoperasjoner. Ovrige utgifter i forbindelse med

anleggsdriften blir belastet de respektive anlegg. Regningene fra de enkelte

firmaer blir attestert av oppsynsmann, anvist av anleggsbestyrer og ut-

betalt av anleggskasserer over postgiro. Det føres spesielle lister over

innkjøp og forbruk av sprengstoff og drivstoifer.

Lønn og reiseutgifter til oppsynsmenn samt lønn til kasserer og utgifter i

forbindelse med regnskapene blir også fordelt på anleggene. Her blir pro-

senten fastsatt for hvert år, og utgiftene blir gjort opp ved mellomregnskap

1ncd ho\'edkas sen.

Distriktsandelen for de enkelte anlegg blir krevd inn etter hvert som

arbeidet skrider fram. Ekh"ipene blir bokført sorn inntekt på egen konto.

Det samne gjelder tilskott som betales for enkelte anlegg av Landbruksde-

partemnentet, Vegvesenet, kraftanlegg m. fl.

Anlegg som ikke utfores av lorbygningsavdelingen, blir vi.tnligvis satt
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bort pi abud. Her skjer oppgjor 1 det vesentlige p& etterskudd etter

Fagsjefen og et pr av funksjona:re;0 ved hovedkontoret har anvisnings-

111ynd ighet for fo r by gin f'.s ar, le ?  g '- : c-s ut 6 if t s k :-1pi tt e 1 , 995, og in n tekt ska pi t tel,

3995. Ellers har anleggsbestyrcrne anvisningsmnyndighet for sine aniegg.

Forbygnin.savdelingens års- og budsjettrapport inneholder regnskapsresul-

tater for foregc1ende år og forslag til behov for inneværende år for ;_..;-ntlige

anlegg.

7. 1. 2 Vassdragsavdelingen

VV's arbt•jdsmnrådc er av forvaltr.ir:gsressi6 og kontrollerende art, hvor-

ved det ved VVT innkreves lovhjcr;11ct godtgjp::·else for utgifter i forbidelse

med det offentlige vassd rags til syn. Ei ere av vassd rags anlegg s orn. er unde r -
lagt offentlig tilsyn, blir i januar/februar tilsti.liet regning for VVT's ut-

g if te<· i å r e f o r u t. Som u tg if ter r e gn e sl  on n s t: t _t;if te r (beregnet i h . t. r:-1 c· d -

g&tte tiner med kontroll og tilsynsarbeid) og reiseutgifter ved befc.ri:.ger.
Til disse utgiiter legges 40f i gencraiomkostr:.inger (adminis:rc1sjc,;·,i ko;·•-
torut;ifter; o.1.). Samlet in:krevet godtgjorelse i 1974 (for ret 1973 ) r
ca. kr.234. 000.-. (For V's tilsynsareid er det samtidig innkrevet

ca. kr. 57. 000.-). Innkrevne utgiiter dekker på langt nær statens omkost-

niger ved VVT's totale virksomhet. VT er alts? iike selvfinansiererde

som det er tilille med Elektrisitetstilsynet. Det er hittil ikke tatt noen

skrit: fr,r t:\'C!-:.tuelt å heve tilsynsavgiften.

Som kjent er ikke alle dammer underlagt offrr.tlig vassdragstilsyn. Det

bygges hvert Jr et stort antall mindre dammer: vannverksdammer, fiske-

dammer o. 1. , som ikke er betinget av oifentlig tillat el se og folge li g ikke

blir underlagt oifentlig tilsyn. En rekke av disse dan1mcrs eiere senåer

imidlertid damtegningene til VVT m.ed anmodning om uttalelse. Sakene er

sm& og er vanligvis hver for seg li te arbeidskrevende for VVT. Erfa rir:..gs -

mes sig er det bygget fl ere slike mindre dammer uten fornøder! ko1npetanse

fra planleggerens og entreprC'nØrcns side. Dette har bevirket feilaktig ut-

førte dammer og i flere tilfeller fort til dambrudd.

VVT er således interessert i at det f&r kjennskap til tegninger og planer

for utføre ls en og finner en positiv oppga ve ved etterkomme anmodningen

on1 gjennomgåelse av planene.

For dette kontrollarbeid forlanges det fra VT's side ingen godtgjø1·else.

En eventuell beregnet avgift representerer for den enkelte dam kun mindre

bel1p, og det \'il nc-ppt"" svare seg  å  legge arbeid i beregning og inkreving

•
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7.2.2 Norges geologiske undersøkelse

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har sitt hovedsete i Trondheim.

Denne etat får sine midler bevilget over statsbudsjettet, kap. 943. I 1974

er bevilget vel 16 mill. kroner, og av dette skal 2,5 mill. kroner gå til ny-

bygg.

NGU har i en årrekke påtatt seg oppdrag mot betaling. Inntektene skal

igjen dekke utgiftene som en er blitt påført i forbindelse med oppdragene.

Den pris som NGU tar for et oppdrag skal ligge så ner markedsprisen sorn

mulig. R-direktoratet har i rapport, datert 21.6. 1971, tatt opp kostnads-

regnskapet ved NGU når det gjelder oppdrag. Det går her fram at det er

opp til den enkelte avdeling & fastsette prisen på hvert oppdrag. Flere av

oppdragene som ble etterkalkulert i forbindelse med utarbeidelsen av rap-

porten, viser at prisen som oppdragsgiverne matte betale, var for lav.

NGU har ikke endret på praksis når de!: gjelder fastsettelse av kostpris for

et oppdrag.

Riksrevisjonen har imidlertid tatt opp spørsmåiet om plasseringen av opp-

dragsinntektene. I lengere tid har det vært fo:·handlinger mellom NGU og

Riksrevisjonen, og disse har medfort at fra og med l. 1. 1975 skal de in-

tekter som NGU får fra oppdrag inn på statsbudsjetLet. Dette medforer at

NGU får tiisvarendc mer bevilget under kap.943. Ordningen skulle tilfreds-

stille de krav som Riksrevisjonen setter til s&kalt "bruttobudsjettering''.

Samtlige utgifter og inntekter som NGU vil få fra og med 1. 1. 1975 vil nå

gå over statsbudsjettet. Den nye ordningen innebær0r irn.idlertid ingen

endringer i NGU 1 s oppdragsvirkso1nhct. Etaten regner fortsatt med at de

selv f&r bestemme takten i virksomheten.

Til sammenlikning med NGO st$r NGU i dag mye friere n&r det gjelder

oppdragsvirksomhet. NGU har muligheter til selv å beste1nn1e takten, og

behøver ikke i den grad som NGO  å  ta hensyn til eventuell ledig kapasitet

ved etaten. Størrelsen på NGU's oppdragsvirkson1het er i dag noe ove:r

2 mill.kroner pr. år.

7  . 2. 3 Meteorologisk insti tutt

Meteorologisk institutt får sine rnidlcr bevilget over; statsbudsjettet.

Oppdragsvirksomhet:

Meteorologisk institutt utfirer en del oppdragsvirksomhet {or NVE-

Statskraftverkenc. NVE lSnner 2 {unksjonerer som arbeider med nevnte
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prosjekter ( ca. 20 stasjoner).

Det føres ikke timelister.

Kostnads beregning:

Her blir det tatt rned de faktiske utgifter til bygging a.v målestasjo_1er og

annet felt2.rbcid (ir,nkjøp av instrumenter, materialer samt reiseregninger.

Det blir ikke beregnet noe fortjeneste).

Andre mindre forespørsler blir besvart uten noen form for betaling.

7. 2. 4 Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

Formål.

1) Inst.itutte1.s formål er å utfo:rskc og ut::.·ede tekniske, økono-

miske og hygieniske spørsmå.l i io:rbir:dcl.se n1ed forurer:sing

av vann og rensing av fo::urensct vann.

2) Instituttet skal etter nærr.-1.ere avtale fungere som sc:tkkyr'!dig

f o Hcl s e dir e kto r 3. te t o g ?\-1.iljove rnd e arte rn entet i s po r  :, :rn 1

som ha med vannfornrensinger  å  gj<)re. Det kan også funge:te-

son konsulent for kommuner og ardre oppdragsgivere.

3) Instituttet skal arbeide for at uten- og inr.enla?,d3ke i:::riaifr.gcr

og forsJ.:r:ingsrcsultater i forbindelse med vannforurnsinger

og vanrrensing blir gjort kjent p& e slik m?e at de kan  li

nyttiggjort i praksis.

Instituttet har et styre på 5 personer. ='JIVA har i dag ]50 2.nsati:e (ca. 20

er deltidsansatt). Alle forskere er ansatt på 3 års kontrakt. IVA har n&

5 stipendiater. NIVA nar en årlig bevilgning p 6 mill.kroner. Alle an-

s att c f Øre r ti rn. c 1i s t e r som l eve re s h ve :r maned . 4 0 % av det tot a 1e r bcid

går til administrasjon.

Oppdragsnassen u tgj or i dag tre ganger så rnyc sorn forskningen.

Et konsulenthororar fra NIVA vil best@ aw timelnn + tillegg for skriving

etc. Timelomnen beregnes som 1,2 /oo av rslon tillagt 27, (sosiale

utgifter), i middel vcd IV A mgjor dette n,1 e.a. l 00 krone:·.

Ti1nepris for medarbeidere i oppdrag fastsett(:,s ellrs lik (i kroner)

-<[ rd----lu2 ? 61 171700 • w  •, I •
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r.IVA har en post for ubetalte henvendelser (telefonforespørsler og munt-

lige forespørsler). Dette blir belastet de bevilgede midler (og utgjør flere

100  000 pr. år).

7. 2. 5 Institutt for kulturteknikk

Oppdrag utføres.

Direkte kostnade:c regnskapsføres og reiundercs.

Det f1res ikke timelister.

Ekstra personale kan ansettes direkte på oppdrJ.get. I dag er det ansatt 2

rivilagronomer på slik basis.

I
Det selges ikke litteratur og hellc::r ikke EDB-rna teriale. Det ble ved
I

'Inst.f.k. tekn. sagt at instituttet "ikke har m'J.lighet £or ii ia i.n1ot penger".
I

7  .  2  . 6 SM HI - Sve rige

Oppdr?·g utføres. Time;lisler føres, og regning sendes hn:rt hc.:.lvår for

permanente oppdrag. V cd korttidsoppdrag sende· s re gning et ter utf6rt opp--

drag.

Dir e 1: te og ind i r ekt e k os t n ader inn 'ka 1 kul  :: r e s • LØ n n på pl uses Ca . l l O(/c

(tabell for ostnader pr. person og lnrsklasse er ut,::.rbeidct).

Oppdagsvirksomheten udsjtteres. ndel a: overskuddet gar til SMH'

iirolic oset ·rdei)\- is {t- -1 G. 1 - •

Det kan a.ns.2ttcs perso:1alc n·d S!\-1Hl io-:· oppdrag£:!nidlene.

Bøker etc. selges i liten utstrekning og antakelig med tap.

F:ra EDB og tidl. manuelt beregnete data ekspedere vannforingsdata son

dognmidler. Kopierings- og ekspedisjonsgebyr minimum l5 kr., billige

kopier i tillegg.

Egne beregninger; f.eks. av vf. urenom stasjoner beta!es for eks. kr. 250,

Pengene g&r direkte i SMH!'s kasse.
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8. ORGANISERING AV OPPDRAGSVIRKSOMHETEN VED VH

I kapittel 3 er det presisert at oppdragsvirksomhet ikke er Hydrologisk

avdelings primære oppgave. Men på bakgrunn av et stadig tydeligere

definert behov fra samfunnets side, har det vært nødvendig for VH å ta

opp slik virksomhet i en viss utstrekning. Også signaler fra Staten, som

uttrykt i stortingsmelding nr. 8 (1974-75) (pkt. 4. 2), stortingsmelding

nr. 40 (1974-75) (kap.3) og i Innst. S nr. 166 (1974-75) (side 5), peker i

sammne retning. Avdelingens oppdragsvirksomhet er behandlet også av

LTP-gruppe 5/V, og det vises i den forbindelse til rapport fra gruppen.

Som underlag for å foreslå et egnet regnskapssystem er det nidvendig å

ha en ide om hvorledes oppdragsvirksomheten ved VH n1est effektivt kan

utføres.

8. 1 Forholdene i dag

Oppdragsvirksomheten i dag utføres dels innen :ran-nncn av avdelingens

etablt-rtc organisasjon, dels ved hjelp av enkelte nyere arbeidsforrner s01n

har tvunget seg fram. Tii avdelingen ligger det 47 fase stillinger. I tillegg

til dct faste personale har det i de senere &r vert knyttet ytterligere areids-

kraft til avdelingen, for at den skulle kunne utfore sine oppdrag. I de to

siste a.:: har den hatt følgende forsterkning

1973 1974

A. Direkte engasjementer 5 7

B. Sommerassistenter 35 38

C. Engasjementer gj. utvalg 11 11

Til løsning av enkelte oppdrag har man brukt prosjektgrupper, og til disse

er personale engasjert direkte (jfr. A ovf.). Det faste personale har bistått

med faglig veiledring og noe direkte hjelp. Tii l6sning av storre oppdrag

av noe forskningsb e tonet innsats er det opprettet ''vtvalg'' med direkte

bevilgninger fra oppdragsgiverne (kap.  ).

En meget stor del av oppdragsmassen m& likevel løses av de faste furksjo-

naerer i tillegg til avdelingens primeroppgavar. Dette er selvsagt en sterkt

begrensende faktor n@r det gjelder VH's mulighet 1il & lose oppdrag som i

og for seg kan vare av sentrai samfunnsnyttig interesse.

J endel tilfelle er det brukt konsulentfirmaer, clle man har f&tt utfor
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tjenester ved andre institusjoner. Dette har eksempelvis omnfattet be-

regninger, målinger av snø og vannforinger bl. a. ved isotopnetoder, og

kjemiske analyser. Videre er entreprenører engasjert til bygging av hydro-

logiske målestasjoner av flere slag. Det er også engasjert ekstrahjelp til

feltarbeid, for en stor del lokalt.

Lønnsutgifter o. 1. i oppdragsvirksomhet i 1973 og 1974 vil framgå av

følgende oppstilling:

Statshydrologer

Ingeniører

Assistenter

Sommer as sis tenter

Konsulentarbeid

Engasjert ekstrahjelp til
feltarbeid ca

Lonn observatirer (oppdrag)

Entreprenører

1973

116.000,-

210. 000,-

15.000,-

153.000,-

90. 000,-

75.000,-

267.000,-

80.000, -

1006.000.-

1974

193.000,-

175.000,-

54.000,-

165.000, -

60. 000,-

80.000,-

279.000,-

90. 000,-

1096. 0 0 0 I -

Poster ''lSnn observatdrer'' i oppstillingen er et uttrykk for folgende for-

hold. VH oppretter og holder i gang observasjoner ved et stort antall hydro-

logiske m&lestasoner. For de stasjoner som blir opprettet etter oppdrag

biir lønn til observatørene utbctait av NVE  og senere refundert av oppdrags -

giver, og det er dette refusjonsbeløp som inngår i oppstillingen.

Utvalgenes budsjetter er ikke tatt med her, men er angitt i kapittel 6.

8.2 Muligheter

For & lgse de oppgaver man st&r overfor i forbindelse med oppdrag, som

kan vere meget forskjellige bade hva angr omfang og kompleksitet, er

det n5dvendig at man p& en fleksibel m&te kan knytte til seg personer som

er godt egnet til å lose oppgaven. Det må også være mulig å tilby lnnsvil-

kår som gjør at man får tak i tilstrekkelig kvalifisert personale. Vi vil

i denne forbindelse peke p& det som er fremholdt i utredningen ''Lonns-

sys t emet i s taten", NOU 1974: 7, side l 1, (avg itt 1 3 • 2 • 7 4) :
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I
I
I Når det gjelder engasiements- og spesialavlønninger mener

komiteen at det vil være viktig å gi spesiell kontraktsavlønning

for kortere eller lengre tid for å sikre den ndvendige eksper-

tise for utførelse av spesielt arbeid hvor forholdene ikke er av

en slik karakter at det er hensiktsmessig & foreta ansettelse på

åremål. Korniteen mener at det kan være aktuelt med en slik

spesialavlønning både for tjenestenenn som allerede er i tjeneste

og som blir tillagt slikt spesialarbeid og for arbeidstakere som

blir engasjert direkte for utfrelse av oppgavene. Ved bruk av
I
I

I kontraktslønn mener komiten en vil kunne unngå uheldige løsninger

ved at stillinger som innehas av spesialister, må forflyttes i orga-

nisasjonsmønstret for at avlønningen skal bli tilstrekkelig for i det

hele tatt & beholde stillingsinnehaveren.

Arbeidsgruppen vil således foreslå at man i tillegg til det persor:.ale scm

er i avdelingen, knytter til seg personer på kontrakt alt etter hvilke opp-

drag det dreier seg om. For de mer omfattende oppdrag vil det foreligge

prosjektplaner og det vil være naturlig å engasjere arbeidskraft ut fra.

disse planene.

Kontraktsformen vil selvfølgelig variere noe alt etter person og oppdrag,

men fol gende punkter vil vanligvis inn  gå {  se vedlegg 1 og 2 ) :

Arbeidsoppgaver

Linn (f. eks. timepris og en wre grense)

Linn under sykdom

Pensjon - trygdekasse

Arbeids tid

Dekning av reiseutgifter m.v.

Kontrktens varighet

Taushetsplikt.

I forbindelse med visse oppdrag kan det være aktuelt & engasjere et privat

konsulentfirma, et forskningsinstitutt e.l. Rasjonaliseringsdirektoratet

har laget "Retningslinjer for bruk av konsulenttjenester'', datert 14. 11. 74,

som kan brukes dersom slike engasjemener skulle være aktuelle.

Arbeidsgruppen har n5ye vurdert hvilke muligheter den mener Hydrologisk

avdeling har for %  knytte tii seg arbeidskraft til l5sning av oppdragsopp-

gaver. Man har under denne vurdering trukket sammenligning med be-
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I
t&ende ordning ved Rasjonaliseriugsdirektoratet og ved N. G. U.

I dag har VH nær 50 faste stillinger. Noe av dette personale

må tidvis kunne trekkes inn i oppdragsvirksomheten, mot at deres

arbeidsinnsats kompenseres ved at avdelingen for oppdragsmidler

blir tilført en tilsvarende arbeidsinnsats der den måtte ønske det.

Dette blir i praksis en avregningsoppgave.

I

I
Avdelingen får hjemlet adgang til et nærmere angitt antall enga-

sjementer på årsbasis. Engasjementene lønnes av midler bevilget til

oppdrag. Til dette formål opprettes en spesiell post, som

også ska] dekke utgifter som nevnt i følgende avsnitt.

Det tas i bruk kontraktsansettelser, og konsulenter og konsulent-

firmaer engasjeres i nødvendig utstrekning. Ekstrahjelp til felt-

arbeid og til kortvarig kontorarbeid ansettes etter behov.

En  mu1ighet til å få nødvendig arbeidshjelp er at oppdragsgiver

betaler lønn til en eller flere funksjonærer, og at disse så får

arbeidsplass ved Hydrologisk avdeling.

For de oppdrag som er av mer omfattende karakter. kan det vere

hensiktsmessig a gj6re bruk av prosjektorganisasjon. Det vil da

være aktuelt & utpeke en prosjektleder og bemanningen av prosjekt-

gruppen kan skje ved at man etter behov får med personer fra for-

skjellige kontorer i Hydrologisk avdeling og også folk utenfra. Det

vises forøvrig til R-direktoratets veiledning i prosjektad1ninistra-

sjon.

8.3 Forslag

Som grunnlag for en tilfredsstillende ordning av oppdragsvirksomheten ved

Hydrologisk avdeiing foresl&s oppretteisen av en ny post for Vassdrags-

direktoratet under kap.985. For inntektssiden opprettes en tilsvarende

post under kap. 3985. Postene, som f. eks. kan benevnes "Spe si ell oppdrags-

virksomhet'', og "Oppdragsinntekter", spesifiseres avdelingsvis. Som nevnt

annet steds i denne rapport må det gis adgang til overskridelser av posten

under kap. 985 mot tilsvarende inntektsdekning under 3985. Et slikt opp-

legg vil ved siden av sir praktiske side ogs gi fordelen av en samlet over-

sikt over avdelinugenes oppdragsvirksomhet, noe som mangler i dag.
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Med bakgrunn i 8. 2 og i forslaget om posten !'Spesiell oppdragsvirksomhet"

foresls flgende ordning ved Hydrologisk avdeling for utførelse av oppdrag:

Fast personale til løsning av primæroppgaver kan tidvis trekkes inn

i oppdragsvirksomhet, slik det er skissert under 8.2.

Avdelingen fiir det nødvendige antall engasjementshjemler. En må

regne med en vesentlig økning av bemanningen til oppdragsvirk-

somhet i forhold til de tall som er oppgitt for 1974 5 innledningen

til dette kapittel.

Konsulentfirmaer og enkeltstående konsulenter knyttes til avdelingen

for klart spesifiserte oppdrag i henhold til kontrakt. Korttids-

engasjerte og ekstrahjelp ansettes også ifølge kontrakt. Utgiftene

i denne forbinde! se, samt utgiftene til engasjementene i forrige

avsnitt, belastes posten 'Spesiell oppdragsvirksomhet''.

Prosjektorganisasjon vil måtte r..yttes i endel tilfelle. De prosjekter

som er av interesse i denne sammenheng, nemlig oppdragsprosjektene,

blir å belaste posten "Spe si ell oppdragsvirksomhet''.

Gruppen har sett det som en fordel om man ka.n unngå å knytte til

avdelingen arbeidshjelp som lornes av oppdragsgivere. Detie anses

% va>re en ren nddlosning som vanskeliggjsr oversikten og som mar

h&per & overflodiggjore ved det foreslåtte system.

8.4 Rådgivende utvalg for Hdrologisk avdeling

Hydrologisk avdeling har en forholdsvis bred kontaktflate utad. Både

offentlig forvaltning, forskning og næringsliv gjør bruk av avdelingens

tjenester, og avdelingen får til deis meget omfattende oppdrag.

Gruppen kan derfor tenke seg at det vil vaere hensiktsmessig, serlig i for-

bindelse med oppdragsvirksomhet, at dei opprettes et rådgivende utvalg

for Hydrologisk avdeling. Ved siden av å være et forurn for utveksling

av informasjon og synspunkter, ville det vere et utvalg som avdelingen

kunne r&df6re seg med. I det fslgende utkast til instruks har gruppen

skissert sanmensetning og hovedfunksjoner for et slikt utvalg.

Forslag til instruks for ''Rdgivende utvalg for Hydrologisk avdeling''.
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1) Utvalget skal være et rådgivende organ for Hydrologisk

avdeling, Vassdragsdirektoratet, i saker vedr%rende

hovedlinjene i avdelingens virksomhet. Det skal avgi ut-

talelser i saker som det får seg forelagt av fagsjefen ved

Hydrologisk avdeling eller som det selv nsker & behandle.

Utvalget kan selv komme med forslag til undersøkelser og

oppgaver som Hydrologisk avdeling bør ta opp.

2) Utvalget skal ha 6 medlemmer med personlige varamenn

som oppnevnes av NVE's Hovedstyre for 3 år. Formann

og varaformann oppnevnes av Hovedstyret.

Utvalget skal ha en representasjon som. be står av:

Reguleringsforeningenes Landssammenslutning 2 medlemmer

{derav en fra Statskraftverkene)

Samkjsringen av kraftverkene i Norge

Statens forurensningstilsyn

NTH

NLH

1

1

l

1

II

II

II

II

I utvalgets møter deltar dessuten fagsjefen ved Hydrologisk

avdeling, eller i tilfelle forfall den han bemyndiger.

3) Hydrologisk avdeling skal informere utvalget on virksom-

heten på det hydrologiske arbeidsfelt. Felgende saker skal

i alminnelighet legges frem for utvalget.

- generelle langtidsplaner og budsjett

- planlegging av større oppdrag

- bruk av ny teknologi og nye metoder

- rapporter om hydrologisk virksomhet.

4) Utvalget holder to møter i året etter en møteplan som

det selv fastlegger. Utvalget kan ellers kalles sammen

n&r formannen eller minst 3 av utvalgets medlemmer

finner det nødvendig.

Formanr..en fastsetter mtetid og innkaller til mote.

Fristen for møteinnkalling rned saksliste og grunnlags-

dokumenter b9r ikkc vre kortere enn tre uker med

mindre særlige· omstendigheter gjør det nødvendig. Inn-

kalling sendes ogs? varamennene til orientering.
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Saker som ikke er nevnt i innkallingen kan behandles,

dersom de framm9tte medlemmer samtykker i dette.

5) Utvalget skal føre møtereferat som distribueres etter

behov innen NVE. Hydrologisk avdeling stiller sekretær-

hjelp til disposisjon for utvalget.

Gruppen forutsetter at utvalget får godtgjørelse etter komiteregulativet,

og at dette belastes kap. 985, post l.
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9. FORSLAG TIL OPPGJØRS- OG AVREGNINGSSYSTEMER FOR VH's

OPPDRAGSVIRKSOMHET

9.1 Buds ·ett- • re  an  ska ss rs tem ved VH

Det arbeid som utføres ved og av Hydrologisk avdeling i dag kan deles i

to atskilte områder. Det ene området dekker arbeid som avdelingen ut-

fører i henhold til § 1, 1. punkt, i NVE's instruks: "NVE skal foreta

hydrologiske og andre undersøkelser for & skaffe nærmere kjennskap til

landets vassdrag, våke over offentlige og almene interesser i vass-

dragene og derunder fremme for slag til vedkommende departement samt

forest& vassdragstilsynet''.

Det annet område dekker avdelingens oppdragsvirksomhet. Det er en

rekke interessenter som har behov for hydrologisk informasjon utover de

grunndata som til enhver tid er tilgjengelige ved Hydrologisk avdeling.

De er villige til & betale for innsamling og presentasjon av slikt materiale,

men bar ikke fagkunnskap eller anledning til & utfore arbeidet selv. I

slike tilfeller velger de ofte & plassere bestilling på en nærmere angitt

hydrologisk undersøkelse ved VH. Ved siden av slike underskelser mottas

også andre oppdrag av avdelingen, f.eks. bearbeiding av data til bruk ved

vassdragsskjonn, presentasjon av grunnlagsdata til konsulentfirmaer

sa1n t vurdc ring av hydrologiske spørsmål i forbindelse med kon se sjor::.s-

s6knader.

En rekke oppgaver vil ligge på grensen mellom oppdragsvirksomhet og

hva man kan kalle primeroppgaver. Slik regnskaps- og budsjettordningen

ved VH er i dag kan dette ha en viss betydning, men orn man generelt

skulle gå over til & kreve betaling for de hydrologiske tjenester ville

klassifiseringen bli av liten betydning. Det vises i denne fo:-bi.ndelsc til

St. meid. nr.8, 1974-75, pkt. 4. 2 (Betaling for visse offentlig tjenester).

Fram til i dag har VI-I satt opp sine budsjettforslag med sikte på å kunne

utføre sine prirnæroppgaver. Innen rammen av de bevilgede beløp har

så avdelingen forsøkt i storst mulig utstrekning å løse disse oppgaver.

Oppd rags virk so rn he ten har i sin natur vært vanskelig å pro gno s ere . VH

har inidlertid p&tatt seg oppdrag i den utstrekning man har hatt kapasitet

til dette. I en rekke tilfelle bar det vært nodvcndig å engasjere personale

i tilknytning til oppiragene, og p& denne m&ten utvide avdelingens kapasitet.

Den 9konomiske ramie for oppdragene har gjerne vert spesifisert i
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bestillingene. Regninger har vært sendt ut ved avsiuttcde oppdrag, eller

ved langtidsoppdrag2 - 4 ganger i året. På grunn av oppdragsvirksomhetens

fleksible og vanskelig forutsigelige karakter har denne regnskapsform vært

vel anvendelig ved avdelingen.

Netto - og bruttobudsjett.

Den regnskapsform som har vært anvendt ved Hydrologisk avdeling er

knyttet til en budsjettering som må oppfattes som. en nettobudsjettering.

I kontrast til denne står Finans- og tolldepartementets retningslinjer om

bruttobudsjettering. Det kan her vises til departementets rundskriv av

11. ds. 1974, "Budsjettskriv nr. 1", pkt. 1. 5, i forbindelse med u tar-

beidelse av statsbudsjettet for 1976. Det siteres:

1. 5. Bevilgningsforslagenes omfang

Budsjettforslagene skal omfatte alle utgifter og inntekter som

en kan regne med vil kom.me til kontant utbetaling eller inn-

betaling i terminens løp, og bare disse. Så vel utgifter som

inntekter føres i brutto. Det er således ikke adgang til & trekke

inntekter fra utgiftsbelopet.

En slik budsjettering er som alt forklart vanskelig & tillempe ved VH, i

det rammen for oppdragsvirksomheten m& vere s& fleksibel. Selv innen

rammen for bruttobudsjettering kan man imidlertid oppna en slik fleksi-

bilitet hvis det gis mulighet til overskridelser av budsjettet som pekt på

i St. meld. nr.37, 1973-74, pkt. 6. 2.3. Det siteres:

3. Utvalget mener videre at Finansdepartementet bor vurdere

orn det kan gjennomføres en viss lettelse i adgangen til å over -

skride utgiftsbevilgninger m.ot tilsvarende merinntekter.

Finansdepartementet vil peke på at det neppe foreligger særlig

behov for endringer på dette punkt. For det første er det i

enkelte stortingsvedtak forutsatt at storre inntekter enn bud-

sjettert skal kunne gi adgang til tilsvarende overskridelser på

utgiftssiden. For det annet vil det som oftest bli samtykket i

overskridelser i de til[eller hvor 6kt virksomhet har ledet til mer-

inntekter. En antar at det legitime behovet er dekket gjennom

de muligheter som allerede foreligger

Under forutsetning av at Finansdepartementet og Riksrevisjonen sam-

tykker i en viss adgang til overskridelser av VH's budsjett, mot tilsvarende
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i
[merinntekter, antar en det ikke vil medføre ulemper for VH å innføre

bruttobudsjette ring og regnskap. Adgangen til overskridelser må være en

forutsetning, og i budsjettforslaget fra NVE må det være klart presisert at

denne forutsetning er et nødvendig grunnlag ved utarbeidelsen av Hydro-

logisk avdelings budsjett. Grunnen til dette er oppdragenes variasjon i

tid og størrelse. Mengden av oppdrag vil vise tildels betydelige variasjoner

fra år til år, og svært mange oppdrag vil ikke være kjent innen de tids -

rammer som gjelder for budsjettoppstilling. Oppstilling av et bruttobud-

sjettforslag for VH vil derfor bygge på usikre anslag, og må bli gjenstand
I

/for korreksjoner når sikrere opplysninger blir tilgjengelige.

9.2 Regnskapet

Ser en på inntektssiden i statsregnskapet kan den virksomhet ved VH som.

utvalget har behandlet deles i to grupper:

a) Oppdragsvirksomhet

b) Salg av publikasjoner

Innholdet i disse to begreper er nærmere definert i kapittel 6. Begge

disse former for tjenester gir inntekter. I et regnskap ført etter brutto-

prinsippet vil inntektene i statsregnskapet 1nåtte fores på egne poster under

kap. 3985, Vassdrags- og elektrisitetsvesenet. En foresl&r fdlgende post-

inndeling:

04 Oppdragsinntekter

05  Salg av publikasjoner

For post 05, salg av publikasjoner, gjelder at den bør omfatte de deler

av NV som far sine utgifter dekket over kap. 985, Hovedstyret.

I det interne oppdragsregnskap som beskrives nedenfor antas det ikke nød-

vendig åta n1cd salg av publikasjoner, i det det her stort sett bare er tale

om faktureing. Et unntak fra dette kan det vere der salg av publikasjoner

skjer i for bin del se med ct oppdrag.

De krav en først og fremst bør stille til oppdragsregnskapet er

a) Det skal gi grunnlag for en ensartet og korrekt regrings-

utskriving.

b) Det ska] kunne gi historiske og statistiske data om VH's opp-

dragsvirksomhet.

Oppdragsregnskapet vil vare et rent uigiftsregnskap. Det vil omfatte

folgende utgiftstyper:
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a) Lønn. Til det rene lønns beløp r.,å det gjøres et prosentpåslag

til dekning av overtidsbetaling, folketrygdavgift, ferielonn m.v.

b) Direkte utgifter. Dette er andre utgifter enn lønn som direkte

kan henføi·es til det enkelte oppdrag. De viktigste utgiftstypene

her er undersøkelsesutgifter, reiseutgifter, utgifter til instru-

menter og måleapparater, transportutgifter og spesielle EDB-

utgifter.

c) Indirekte utgifter. Dette vil omfatte andel i inventar, vedlike-

hold, kontorutgifter m. v. Da disse utgifter for det meste går

inn i utgiftsposter som er felles for en større del av NVE's

administrasjon, kan de ikke fremskaffes direkte for det enkelte

oppdrag, men m& beregnes som en prosentandel enten av lønn

eller av lønn+ direkte utgifter. En del spørsmål i forbindelse

med beregning av utgifter for oppdrag er nærmere utdypet i

ne ste punkt.

Innholdet i utgiftsbegrepene er nærmere definert i kapittel 6.

Oppdragsregnskapet kan prinsipielt tenkes ført på to måter, enten som en

del av NVE's ordinaere utgiftsregnskap eller som et separat regnskap. Da

oppdragsregnskapet skal inneholde en del utgifter som ikke er utbetalinger

som kan henføres til det enkelte oppdrag, m.en skal beregnes som prosent-

påsla£, bortfaller i praksis muligheten for å fore oppdragsregnskapet som

en del av det ordinaere regnskap. Oppdragsregnskapet m derior fores

som et separat regrskap. En vil foreslå at A.AO pålegges 2. forestå selve

føringen av regnskapet, mens det påhviler VH å. skaffe de nødvendige opp-

lysninger til føringen.

Oppdragsregnskapet foreslåes ført ved hjelp av EDD. Dataene registreres

på punchegrunnlag (se vedlegg), punches i hullkort og leses inn til EDB-

anle gget. VH's arbeidsoppgaver vil i denne forbindelse bli flgende:

a) Oppdragene må gis et nunmer, enten fortløpende eller etter

et annet system. Informasjon om dette til EDB-anlegget gis

ved utfylling av punchegrunnlag, som leveres f.eks. 11kentlig

til AAØ.

b) Alle som deltar i oppdragsvirksomheten m& {9re timelister

son viser anvendt tid p@ hvert oppdrag. Etter utlopet av f. eks.

hver maned f6res opplysningenc fa tinelisten e o ve r p% punche-

grunnlag. Punchegrunnlagene leveres AA9.
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c)I tillegg til den vanlige bilagsbehandling må VH for samtlige

direkte utgifter som skal betales av oppdragsgiver fylle ut

punchegrunnlag. Dette skjer best samtidig med kontering,

attestasjon m. v. Punchegrunnlagene leveres  f.  eks. ukentlig

til AA.

Påslagsprosentene både for sosiale utgifter og for indirekte utgifter kan

ligge fast i EDB-systemet. Påslagene beregnes av EDB-systemet ved

hjelp av koder som påføres punchegrunnlagene.

Ved avslutningen av et oppdrag, eller når en nsker & sende regning til

oppdragsgiveren gis det, også ved hjelp av punchegrunnlag fra VH, varsel

til EDB-systemet. En kan da få ut enten en opplisting av utgiftene på det

enkelte oppdrag (grunnlag for regningsutskriving) eller en kan få ut ferdig

skrevne fakturaer med spesifikasjon av utgiftstyper, beregnede prosentpå-

slag m.v. Dette iorutsetter at en ved opprettelsen av hvert nytt op:rdrags-•

nummer leser inn til EDB-systemet oppdragsgiverens navn, adresse og

eventuelle andre ønskelige opplysninger.

For alle direkte utgifter som tas inn i oppdragsregnskapet bør det tas med

en referanse til utgiftsbilaget i det ordinære regnslcap. Det skulle gjøre

det unddvendig med serskilt arkivering av bilagene vedrørende oppdrags-

virksomheten.

De hittil førte fordelingsskjemaer antas & kunne bortfalle.

Som vedlegg folgcr på neste side et eksempel på ct punchegrunnlag.

(fra ct annet arbeidsomr&de).

9.3 Forslag til bere nino av timesatser

9.3. I Politiske signaler

Gruppen vil gå inn for at de utgifter som paloper i forbindelse med et

oppdrag, både direkte og indirekte, blir betalt av oppdragsgiveren. Vi

viser i denne forbindelse til det son er uttalt  p&  side 9i St. meld.nr.8

(1974-75). Fra meldingen siterer en følgende:

4.2. Betaling for visse offentlige tienester

n del av den offentlige virksomhet er tjenesteyting som vil

kunne leveres mot betaling av gebyrer. Men i mange tilieller

tilbys tjenestenc gratis eller til redusert pris. Dette er gjort
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I
I

for å oppnå et omfang eller en fordeling av tjenestene som

ikke ville kunne gjenno1nføres dersom mottakerne skulle

betale fullt ut for dem. F.eks. går enkelte av statens forret-

ningsbedrifter med underskudd, og dessuten er prispolitikken

til en viss grad lagt opp slik at noen tjenester subsidierer andre.

f
I

I

Med stigende velstandsnivå og med et stadig mer komplisert

forbruksmønster kan det være grunn til å overveie om det i

større utstrekning bør tas betaling for offentlige ytelser. Med

det omfang den offentlige virksomhet etterhånden har fått, vil

det bli· stadig vanskeligere å foreta en forsvarlig prioritering

av samtlige tiltak. Det kan derfor være atskillig som taler for

at en i større grad sker & konsentrere innsatsen av offentlige

midler om vesentlige tiltak, mens det kreves betaling for

enkelte andre tjenester. En viser ellers til kapittel 5, særlig

avsnittene 5.2.4. og 5. 2. 11., der det bl. a. er gitt eksempler

på offentlige tjenester som det kan være aktuelt å ta full betaling

for.

Spørsmålet om prisfastsettelse på ytelser fra det offentlige ut-

redes for tiden av Den finanspolitiske komite, som ventes å

avgi innstilling i løpet av 1974.

N&r det blir sporsm&l om & innfre betaling for offentlige

tjenester, m& det ndye vurderes om innkrevingskostnadene vil

st2. i rimelig forhold til inntektene og de innsparinger som opp-

nås på grunn av redusert etterspørsel.

Gratis eller subsidierte tjenester har ofte som siktemål å gi

en bedre inntektsfordeling. Inntcktspoli tikken bør imidlertid

ikke gi seg uttrykk i en uoversiktlig subsidiering spredt utover

hele budsjettet, men konsentreres om et rimelig antall stirre

ordninger. Ved endringer i best&ende ordninger m& en  n9ye

vurdere de fordelingsmessige virkninger. Uheldige utslag må

kompenseres gjennom de generelle virkemidler til p&virkning

av inntektsfordelingen.

Den forsterkede finanskomite behandler den nevnte stortingsmelding i

Innst. S.»r. 166 (1974-75), og

Komit€en ser ikkje bort fr at det i visse hive kan vera rett

2 krevja bctaling for offertlege tenester som i dog vert ytt
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gratis, (s. 5, unåer Komitemerknader).

I St.meld. nr. 40 (1974-75) er det uttalt bl.a. følgende om gebyrer ved

kontroll- og tilsynsvirksomhet (s. 7, pkt. 3.3)

I enkelte tilfeller vil en anta at praktiske forhold og spesielle

samfunnsmessige behov tilsier at virksomheten finansieres,

fullt ut eller delvis, av offentlige midler. Det vil måtte

vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Men som en retning-

linje vil Finansdepartementet anta at kontroll- og tilsynsorganer

i prinsippet bør dekke sine kostnader ved gebyrinntekter, hvis

ikke annet er be stemt.

9.3. 2  Personalavhengige kostnader. R-direktoratets rapport.

Hydrologisk avdelings (VH's) utgifter blir i dag dekket av en del av

bevilgningen under kap. 985, Hovedstyret. Devilgningen under dette kapit-

tel dekker også helt eller delvis utgiftene for de andre avdelinger i Admini-

strasjonsdirektoratet (A), Vassdragsdirektoratet (V) og Elektrisitetsdirek-

toratet (E). Det er derforvanskelig & finne de faktisk medgått utgifter for

VH.

Regnskapet for kap.985, brutto, som fores p& EDB, er spiittet opp p& en

rekke konti. De utgifter som  VB  har i forbindelse med kjøp av utstyr, til

r eiser og til undersskelser fores p& egne konti, slik at en her lett kar

finne de faktiske medgå tte utgifter. Når det gjelder te le fonutgifte r. ren-

holdsutgifter, forbruk av rekvisita etc., er det ikke mulig  å  finne de eksakte

tall. En kan imidlertid på grunnlag av beregninger finne de omtrentlige

utgifter. Lønninger til de ansatte i VH blir i regnskapet ført sammen med

de øvrige lønninger for  A,  V og  E,  men det er en relativt enkel sak  å

trekke ut de lonninger som vedrorer VH.

R-direktoratet har utarbeidet en rapport over "Normtall for personalav-

hengige kostnader". Rapporten angir kostnadene somn er direkte avhergige

av personalet. Tallene bygger ikke på e1npiriske data, men på kostnads-

modeller. De enkelte modeller er imidlertid i noen grad korrigert p5 bak-

grunn av de erfaringer som er samlet, saint på impulser fra. andre institu-

sjoner. Personalet er inndelt i grupper etter lønr.sklasse, og det er beregnet

gjennomsnittstall for hver gruppe. Rapporten er ajourfsrt i januar  1974,

og vil bli revidert hvert annet &r fremover.

Under forutsetning av at de som f%r utfort oppdrag av VH skal betale hva

det koster, vil en foresl& at utgiftene for et opp@rag i det vesentlige blir
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beregnet på grunnlag av utførte timeverk. Ekstra utgifter som leie av

utstyr, dekning av reiser etc., vil komme i tillegg. Timeprisen som

en vii benytte skal da i tillegg til lønn og sosiale utgifter også inkludere

utgifter til husleie, renhold, forbruk av rekvisita etc.

Hadde det vært mulig å finne de eksakte kostnader, f.eks. dersom VH

hadde vært et eget institutt, ville det vært rimelig & benytte disse kost-

nader til beregning av timeprisen. Imidlertid vil det være fullt forsvarlig

& benytte de tall som R-direktoratet har kommet fram til i sin rapport.

I det etterfølgende vil en ta for seg de enkelte avsnitt i rapporten og kom-

mentere disse ut fra de erfaringer en har med NVE's utgifter.

Lønn

Utgangspunktet i rapporten er brutto-regulativlønn. Tillagt annen lønn av

fast karakter, kommer en fram til grunnlaget for statens andel i Statens

pensjonskasse. Videre vil en ved & legge til overtidsgodtgjørelse komme

fram til grunnlag for beregning av arbeidsgiverandel til folketrygden. I

rapporten har en gått ut fra at hver person s01n har anledning til å arbeide

overtid, tar ut 75% av det maksimale. Disse beregninger over lonn og

trygdeutgifter vil vare helti samsvar med de beregninger som m& fore-

tas for V H's vedkommende.

N&r det gjelder annen lonn av fast karakter, er det kun telefonutgifter

som rapporten tar med. Tilsvarende vil gjelde for de ansatte ved VH.

Dersom det er nodvendig å utfore arbeid for et oppdrag på overtid, vil d,t

i beregningene allerede være tatt hensyn til dette.

I forbindelse med oppdrag ute i marken vil det ofte væ:re behov fo:r å 1e-

nytte midlertidig hjelp over et kortere tidsrom. På tilsvarende m&te vil

en for' disse benytte en timelonn som bygger p& den samme beregnings-

m&te som for de fast ansatte ved VH.

Oppleringskostnader

Det foregår til enhver tid opplæring ved VH. Behovet for opplæring er for-

holdsvis stort, spesielt for nytilsatte ved avdelingen og personer som skal

engasjeres for & utf6re tidsbestemte oppdrag ute i marken.

Også for de fast ansatte ved VH forcgr det fra tid til annen en viss opp-

lering f. eks. i bruk av nye instrurenter etc. Det cr imidlertid svert

vanskelig & foreta beregninger over kostnadene for oppleringen.
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! likhet med hva R-direktoratet har gjort i sin rapport, vil en ikke anbe-

fale noen generell tilleggsprosent for opplæring. En bør imidlertid se på

hvert enkelt oppdrag og vurdere i hvor stor utstrekning det er nødvendig

med opplæring og  å få d·ekket omkostninger utenom timeprisen ..

Forbruk av rekvisita

Forbruket av rekvisita varierer ofte fra etat til etat. Rapporten beregner

forbruket litt forskjellig for de enkelte lønnsklasser. For NVE's ved-

kommende har utgiftene til rekvisita økt relativt sterkt de siste par år.

Spesielt har telefonutgiftene hatt en kolossal økning. En videre økning kan

'enogs& vente i 1975. Likes& har portoutgiftene for NVE totalt vist sterk

ikning, uten at en spesielt kan påpeke at VH har medvirket til dette.
I
I
'Under dette avsnitt kommer også en del EDB-utgifter i tillegg i forbindelse

med føring av regnskaper, lnninger o.s. v. Videre er en avhengig av å

bruke EDB til bearbeiding av innsamlede hydrologiske data. Bruken av

EDB vil imidlertid variere sterkt fra det ene oppdrag til det andre. Det

syncs derfor rimelig at dersom et opplegg krever mye bruk av EDB, bør

merkostnadene tas hensyn til og regnes som en spesiell kostnad.

P2 det n&verende tidspunkt kan en under dette avsnitt p&vise at NVE har

noe hoyere gjennomsnittlig kostnad pr. ansatt til rekvisita enn de tall som

rappoten opererer med. Forskjellen mellom rapporens tall og de tall

en kommer fram til ved interne beregninger, er ikke store. En kan der-

for benytte rapportens tall uten & risikere at timeprisen i nevneverdig

grad blir for lav.

Utrusting av arbeidsplassene

Kostnadene som en 1nå regne for utrusting av arbeidsplassene vil ofte

variere med sillingen. En teknisk stilling vii i mange tilfelle kreve mer

utstyr enn en merkantil stilling. De tall som kommer fram i R-direkto-

ratets rapport er sumnmen av avskrivninger, vedlikehold og reg ter, og det

vil være hensiktsmessig å benytte disse tall også for VH's vedkomnende.

Disponering av kontor

Utgiftene til kontorhold har steget kraftig de siste år. Det er blitt langt

dyre re både å dis pone re egne lokaler og å leie lokaler. Dette henger blant

annet sar.·unen nwcl den sterke økning i byggekostnadene, hyere rente-

satser og ikke 1ninst den sterke okning i renholdsutgiften8, skatter cg

avgifter. I rapporten er det regnet med to alternativer. Det frste alter-

nativ bygger på en at en disponerer egne lokaler, og det annet alternativ
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at en leier lokaler.

Rapporten opererer med relativt grove anslag som i forhold til det som

må betales for lokaier i Oslo-området i dag kan virke for lave. Dette antar

en på litt lengere sikt vil bli justert opp. Lokalene som VH har i Middel-

thunsgt.29 i dag er også relativt rimelige, slik at utgiftene som VH har til

kontorlokaler vil ligge tilnærmelsesvis på samme niv& sor rapportens.

Pers on al adm i nis trasjon

Under denne kategori er det en rekke tjenester som kommer inn og som

en bør ta hensyn til. IR-direktoratets rapport er de underskte institu-

sjoner delt inn i intervaller avhengig av antall ansatte. For hvert inter-

vall er det beregnet gjennomsnittskostnader. NVE har i dag nærmere

700 ansatte, men rapporten har kun tatt med tall fra institusjoner med

inntil 200 ansatte. De tall som er gjengitt i rapporten vil imidlertid gi. en

god pekepinn om den størrelsesorden for utgiftene til personaladministra-

sjonen som en kan regne med, også for NVE's vedkommende. En antar at

de beregninger som en vil komme fram til internt, villigge omtrent pa
samme niv% som rapportens.

9.3. 3 Sluttkorrmentarer til beregningen av timeprisen

Som nevnt innledningsvis gir det nåværende budsjett- og regnskapsopplegg

i NVE ikke muligheter for å finne de eksakte utgifter for hver avdeling i

de 3 direktoratene og da heller ikke VH. Bortsett fra et par områder,

lønninger med sosiale utgifter, kjøp av utstyr, undersøkelser og reiser,

er det ikke mulig å trekke ut avdelingens forbruk.

Skal en benytte en kombinasjon av tall fra Direktoratets rapport og interne

beregninger, vil dette kreve en korreksjon i de interne beregringer om-

trent hvert &r. I dag p&gr det diskusjon om NVE's interne oppbygging.

Videre er det på taie å flytte en del eller hele NVE's administrasjon ut av

Oslo. På denne bakgrunn er det i dag vanskelig & anbefale at en med de

nåværende usikre forhold kan gå inn for å basere seg på interne bereg-

ninger. Med de relativt små variasjoner som en kan p:lvisc mellorn ta.11,.:ne

i rapporten og interne beregninger, vil en tro at en ved & nytte rapportens

tall vil oppnå full kompensasjon for de utgifter VH har i forbindelse med

oppdrag.

Utgifter til administrasjonen innen VH, f.cks. den administrasjon fag-

sjefen utf5rer er ikke tatt med i rapporten. Videre vil en ved & benytte

rapportens tall ikke "f% noe a g &'. Ved  %  legge p? 15% ti} den time-
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pris en til slutt er kommet fram til, vil dette gi kompensasjon for ut-

gifter til administrasjon og en viss sikkerhetsmargin.

Av spesielle kostnader som kommer i tillegg vil en nevne noen av de

kostnader som varierer for hvert oppdrag og som vanskelig kan tas hensyn

til under beregningen av timesatsen:

EDB-utgifter

Reiseutgifter

Kjøp eller leie av utstyr

Opplæring
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10. RETNINGSLINJENES BRUKBARHET FOR ANDRE AVDELINGER OG OPP-

GAVER INNEN V-DIREKTORATET

Det er klart, slik det er gjort rede for i denne rapport, at en del av

Statens utgifter i voksende grad bør søkes dekket direkte av brukere av

Statens tjenester. Det er i denne sammenheng henvist til en del offentlige

dokumenter, spesielt nevnes stortingsmeldingene nr. 8 og nr. 40 (1974-75)

og Innst.S. nr. 166 (1974-75).

Når det gjelder budsjett- og regnskapsførselen generelt, er det videre på

det rene at Finansdepartementet forlanger at budsjettene settes opp som

bruttobudsjett, og at regnskapsførselen skjer i overensstemmelse med

dette.

Det spirsm&l som skal vurderes her, er om de retningslinjer som en er

komrret fam til for VH, også kan brukes av de øvrige avdelinger i direkto-

ratet. Vurderinger. omfatter foruten avdelingene VV, VF, VU også VN,

idet Naturvernkontoret i denne forbindelse betraktes sorn en avdeling,

De tjenester disse avdelinger yter g som det er aktuelt å vurdere, framg.1r

av den redegjørelse sorr er gitt under  7.1.  Disse tjer.ester kar. ir..ndeles i

flgende grupper: :rådgivnings- og/eller servicevirksomhet, oppdragsviri-

somhet, tilsynsvirksomhet og salg av publikasjoner.

10 .  1 Rådgivnings- og/eller servicevirksomhet

Gruppen ser det slik at det folger avNVE's stilling son forvaltningsorgan

at de enkelte direktorater og avdelinger har piikt til inner..fo:r visse grenser

gi did og veiledning i konkrete spørsmål innen sine respektive fagomr&der

og til & yte en viss service uten noen form for godtgjorelse. Denne plikt

n1å anses å ·,;ære nærmest. ubegrenset niir det gjelder andre avdelinger eile

direktorater innen NV og andre offentlige institusjoner. Det m& trekkes

langt snevrere grenser for plikten til å gi råd og veiledning til kraftverker,

reguleringsforeninger, konsulenter og andre uten & krcve betaling.

Etter denne vurdering m& det være klart at det ikke blir aktuelt & beregne

noen form for vederlag for interne tjenester som utfores for andre av-

delinger og direktorater untatt S som i denne forbindelse bor be handles

som andre krafiutbyggere.

Gr: e ns e n mellom r?dgivningsvi r ksomhet og oppdragsvirksomhet kan ar e
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I
poe flytende. LTF-gruppen finner ikke & kunne foreta noen grenseoppgang,
I

men antar at den enkelte avdeling, eventuelt med bistand av direktoratets

ledelse, bør vurdere om de tjenester som ytes ligger innenfor den almin-

nelige plikt til tjenesteyting uten vederlag eller om det er rimelig at brukeren

betaler for ytelsen. I sist nevnte tilfelle bør det kreves full refusjon av kost-

nadene. Dette bør kunne gjc:1nom.føres etter samme prinsipper som for

VH's oppdragsvirksomhet.

10. 2 0 draosvirksomhe t

'Egentlig oppdragsvirksomhet drives ikke i noen særlig utstrekning ved de

øvrige avdelinger. Som nevnt under 7. 1. 1. utfører VF en del tiltak som

bekostes av Landbruksdepartementet. Dette gjelder arbeider som etter sin

art hører under VF's virksomhet, men som avdelingen ikke kan utfore innen

rammen av sitt budsjett. For  å  få utført arbeidene i det hele tatt eller for

å få utført dem i tide, stiller Landbruksdepartementet midler ti rådighet

av sine bevilgninger. Regnskapsfcringen skjer etter samme prinsipp son

for de 0vrige anlegg. En kan ikke se at det er noen grunn til & endre dette

system.

VV  foretar som nevnt under 7. i. 2, vurdering av en del damprosjekter som

ikke er undergitt offentlig tilsyn. Hvor vidt dette skal regnes som oppdrags-

virksomhet, er et definisjonssporsm&l. Gruppen foretrekker i denne for-

bindelse 2. betrakt( det som oppdragsvirksomhet som det bor kreves betaling

for. Dette innebærer at det bor kreves et vederlag sorn gir full kostnads-

dekning. Det antas at de sam1ne prinsipper som er foreslått .:or V!-i rr1å..

kunne følges helt ut. Det er dog sannsynlig at det for slike smådammer vil

vaere mer hensiktsmessig & beregne faste gebyrer somi tilfelle bor gjennom-

f6res i sammenheng med lovhjemlet meldeplikt. Disse gebyrer bor inn-

tektsføres p samrne Konto sorn tilsynsavgiftene (kap. 3985 post 01).

10. 3 Tilsyns virksomhet

I konsesjonsvilk&rene skal inntas bestemmelser om at oppføring og senere

vedlikehold av dc1.n1.anlcgg skal vc:r:rc undergitt offentlig tiisyn etter uttrykke-

lige bestemmelser i ervervslovens §2 post 15 og reguleringslovens §12

post 10. Videre kan det anordnes tilsyn med anlegg etter vassdragslovens

§144 pur:kt l. Dette tilsyn utfores Y VVT, jfr. instruk::-ens §3 II. Det er

uttrykelig iovhj e mnel for & kreve utgifter i forbindels e med tiisynet re-

fundert, idet ervevsloven bestemner at vtgiftene skel ''erstattes av kon-
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sesjoneren' og reguieringsloven at de skal ''utredes av anleggets eier''.

Etter vassdragsloven skal "anleggseieren betale en avgift til statskassen

etter regler som Kongen fastsetter'!. Så vidt vites er det ikke fastsatt slike

regler.

Den kontroll- eller tilsynsvirksomhet som utføres av VN er hjemlet i kon-

sesjonsvilkår som er fastsatt i medhold av ervervslovens $2 post 16 og

reguleringslovens § 12 post 19. Disse bestemmelser som er likelydende

fastslår at utgiftene "kan kreves dekket av konsesjoneren''.

Som nevnt under 7. 1. 2. skjer utgifts refusjonen ved VVT ved at kontoret

etter årets utløp sender regning over utgiftene til eierne av de anlegg som

har vært gjenstand for tilsyn i løpet av året. Regningene omfatter lønns-

utgifter beregnet på grunnlag av medg&tte timer for de enkelte anlegg og

reiseutgifter ved befaringer. På disse beløp regnes 40% påslag sorn er

forutsatt & skulle dekke administrasjon, kontorutgifter m.v. Beregningen

antas ikke  å  gi full dekning av tilsynsutgiftene.

Prinsippet om bruttobudsjettering folges, idet de innkrevede belop inntekts-

før cs på kap. 3985 post O 1 "Avgift for tilsyn med vas sdr a.gs anlegg'.

Med ie klare lovhjemler en har for & kreve refusjon av tilsynsutgiftene

antar gruppen at VVT's beregninger bo:r revideres :nv2d sikte på å :å ful)

deining for tj_lsynskontorets kostnader. Det vises i denne forbindelse til

St. meld. nr.40, pkt. 3. 3, hvorfra siteres:

11 
•••• lvien som en retningslinje vil Finansdepartementet anta

at kontroll- og tilsynsorganer i prinsippet bør dekke sine kost-

nader ved gebyrinntekter, hvis ikke annet er bestemt'.

Det an tas vide re at de retningslinjer som er an tydet for an for VH 1nå ku:1ne

nyttes fullt ut av VVT.

For  ·vN 's tjenes tcrncnn ved hovedkon tor et er det hittil i f o:· bindelse med

befaringer bare krevet refusjon av reise- og diettgodtgjtrelse. Det er ikke

beregnet noen refusjon for medgått tid og ikke noe påslag for indirekte

kostnader. Innkrevningen skjer sammen med VVT's tilsynsavgifter og

inntektsføres under kap. 3985 post 01.

N3r dct gjeld e r VN's distr i ktstii s yn e r det fcrtsetning e n at ogs@ 10nn,

sosiale utgifter og kontorutgiftcr sial dekkes av utbyggerne. 'Reisenut-

I- • - l • C'

giftene belastes det enkelte anlegg. e ovrie utgiiter toraeles pa an-
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leggene i forhold til anvendt tid ved befaringer. I 1975 nyttes en interims-

konto for distriktstilsynet som belastes for kontorutgifter og som vil bli

kreditert for refusjonsbeløpene. Disse blir således ikke inn!:ektsført under

kap. 3985 post OI. Så. vidt en har fått opplyst er det forutsetningen at dette

skal gjennomføres fra 1976.

Etter det system som følges i dag vil således de enkelte anlegg bli avkrevet

en større refusjon når tilsynet blir utført av VN's distriktstilsyn enn når

det utføres av tjenestem.enn fra hovedkontoret. Denne forskjellsbehandling

finner en lite heldig.

Gruppen antar at også VN bør kreve full dekning av utgiftene i forbindelse

1ned tilsynet og at de retningslinjer son1 e:c antydet for VH må kunne anvendes

også av dette kontor. Den informasjonsvirkso1nhet og den r&dgivnings-

virksomhet som VN driver (jfr. 7. 1.4} antas dog å måtte falle utenfor re-

fusjonsordningen.

10.4 Salg av publikasioner r.v.

Det er foran gitt oppgaver over en del publikasjoner m.v. som selges

gjennom Biblioteket  (6)  og en del som blir solgt av VU. Det utgis ogs& en

dcl publikasjoner som distribueres gratis bl.a. ved VN. Under 9.2. er fore-

slatt at det opprettes en ny post 05 under kap. 3985 for inntekter ved salg av

publikasjoner. Denne er forutsatt & slulle omfatte alle avdelinger i V.

Gruppen antar at det bør tas opp til ny vurdering om det i større utstrekning

enn i dag bør tas betalinug for de publikasjoner so1n utgis. Videre antas at

de priser sor tas ved de salg som skjer i dag, bsr tas opp til ny vurdering

med sikte på å få full dekning av kostnadene etter dagens nivå. Det bør

også vurderes nærmere om det er hensiktsmessig & sentralisere alt salg

f. eks. gjennom Bi b1ioteket.
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11. INFORMASJON OG GJENNOMFØRING

De forslag som er lagt fram i denne rapport vil føre til en såvidt stor

endring i Hydrologisk avdelings forhold til sine forbindelser at det er

meget viktig med en vel forberedt og godt gjennomført opplysningsinnsats.

Det må gjøres klart hvilke tjenester det vil bli krevet betaling for, og hvor-

ledes betalingen vil bli beregnet. Størrelsen av eventuelle gebyrer må opp-

gis i de tilfeller dette er mulig. Men det r.nå også gjøres klart at innkrev-

ingen av betaling for tjenester og oppdrag fører til at avdelingen vil bii

istand til & yte en helt annen service enn det er mulig i dag. På dette punkt
!
kan man med fordel gå noe i detalj i informasjonen.

Denne informasjon m& sendes ut i god tid før avdelingen er klar til å.

gjennomføre overgangen til fullt betalt oppdragsvirksomhet og bruttobud-

sjettering og -regnskapsforsel. Informasjonen må ta sikte på å nå både

VH's kontakter innen NVE, spesielt Statskraftverkene som den største opp-

dragsgiver, og de mange brukere i samfunnet forøvrig.

Hvor raskt gjennomfsringen av LTP-gruppe 3/V's forslag kan gjennomf9es

er det vanskelig & uttale seg om på det nåværende tidspunkt. Imidlertid er

d e t kl ar t at bruttobudsjett e ringen m gjennomfo r es fra  i,  januar 1977, d e t

vil si c1.t budsjettforslaget £or 1977 må utarbeides i overensstemmnelse med

dette. I-::t rcgr.skapssystern tilpasset denne budsjettering m vere i--.lart, ,::,g

det bor tas sikte pa at dette regnskapssystem alt fra nevnte dato omfatter

de forslag som e lagt fram i de foregende kapitier.

For  å  nå dette mål, og for  å  muliggjøre den stigning i oppdragsaktiviteten

som forventes, m% VH starte sin detaljplanlegging på dette felt allerde

hsten 1975. Det rådgivende utvalg må. etableres sel snart som mulig, om-

legging av regnskapsforselen m& forberedes, og detaljer som f.eks. foring

av timelister må kjarlegges. Det vil i det hele oppstå en rekke detaljer i

forbindelse 1ned gjer!l1omforingen ct.V forslagene i kapittel 9 som vil trenge

tid p% & avklares.

Det er derfor viktig at gjennc1nforingen 3.V de foreslåtte tiltak skjer under

styring og etter en ferdig utarbeidet tempoplen. Dette tilsier behov for

en styringsgruppe ved Hydroiogisk an!cling, n1cd funksjonstid fram til

gjennom.fø ringer av til takene e:r follfø:.· t. Det f oru ts et tes at sty rin gs gruppen

f&r faglig st¢te fra Adrninistrasjonsdircktoatet og Vassdragsdirekioratet.
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12. KONKLUSJON

Hydrologisk avdeling bør kreve full betaling for sin oppdragsvirksomhet.

For mindre oppdrag, som£. eks. tilsyn, kan gebyr anvendes.

Budsjettering og regnskapsførsel må skje etter bruttoprinsippet. Det inn-

føres en egen post for Vassdragsdirektoratet, under kap. 985, for ''Spesiell

oppdragsvirksomhet". En tilsvarende post for oppdragsinntekter og en for

publikasjoner opprettes under kap. 3985. Det må på grunn av oppdrags-

virksomhetens varierende karakter oppnås generell adgang til overskridelser

mot tilsvarende merinntekter.

Personale til oppdragsvirksomheten knyttes til VH ved

engasjementer iflg. hjemmel (disse kan fornyes ved utgangen

av budsjettåret).

konsulenthjelp ifolge kontrakt

ekstrahjelp ifølge kontrakt

Lonnsutgiftene belastes posten "Spesiell oppdragsvirksomher'',

Det forutsettes at ogs& fast personale deltar i oppdragsvirksomhet nod-

vendig utstrekning.

Til stprre oppdrag anbefaies bruk av prosjektgrupper.

Av hensyn spesielt til oppdragsvirksomheten bor det opprettes et r&6givende

utvalg ved Hydrologisk avdeling.

Det anses ikke hensiktsmessig at VH eller deler av avdelingen omgjores

til et aksjeselskap for oppdragsvirksomhet.

De retningslinjer som. er gitt i rapporten gjennorr;.frres innen 1977. En

styringsgruppe ved VH, stottet av A- og V-direktoratene, leder gjenno:::.1-

føringen.

Gruppen merer retningslinjene bor unne anvendes ogsved de ovrige a'-

delinger i Vassdragsdirektoratet, med ncdvendige tilpasninger.
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I
VERSIKT OVER ANVENDTE PUBLIKASJONER OG NOTATER

Si naler fra Staten

St. meld. nr. 3 7 (1973 - 74)- om den videre utv. av Statens

budsjett-system (s. 37, pkt. 6, 2, 3)

St. meld. nr. 8 (pkt. 4,2)- om betaling for visse offentlige

tjenester. (1974 - 75)

St. meld. nr. 40 (1974 - 75)- om en forenkling av de mindre
I
avgifter og gebyrer.
!

t. meld. nr. 166 (1974 - 75) - om prinsipper for en gjennom-

'g&else av statsbudsjettet med sikte pa& dempe veksten i utgiftene.

Budsjettskriv nr. 1 ll.des.1974, pkt. I. 5

NO U - L9nnssystemet i Staten. NOU 1974: 7

Se 7. 1. 5., s. 138.

Notater, analvser o rognoser ved VH

R-dir.s. analyse av NVE - VH, 18.9. 1968

Utt. fra VH om R-dir.s. analyse av NVE - VH

Grunnlag, m&l og oppgaver for V - dir, LTPgr/V 18.4.74

V  - dir. s. strategiske plan. LTP gr/v 20.5. 74

P.M. ved adm.dir. A. Lieungh 13.1. 1975.

("Hydrologisk institutt".)

Økonomi

Normtall for personalavh. kostnader. R-dir. 1974

St. prop nr. 1, 1973 - 74. Endel off. oppdragsinnekter

+ budsj.innst. S.lll.

St. prop. nr.1, 1974-75 s.67 (utgifter R-direktoratet)

Kostnadsregnskap ved N. G. U. R-dir. 1971.

Div. materiale vedr. N.G.U. 1975.
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Diverse

Oversikt over andre institusjoner:

SMHI (Sverige)

Inst. for kulturteknikk, NLH

Meteorologisk inst.

NIVA

NGU

NGO

Vedtekter for A/S Norsk Spisevognselskap

St. prop.nr. 30 (1974 - 75)- om A/S Norsk Spisevognselskap

og Narvesenselskapene.

Adm. utvikling i forvaltningen - veiledn. i prosjektadministrasjon

R - dir. 1974

Status for saker i prosjektgr. i S (26.3.-74)

Retn. linjer for bruk av konsulenttjenester

(R - dir. 14. 11. -74)

Kontraktformularer i bruk ved R-direktoratet.



Vedlegg 1.

NVE
Vassdragsdirektora tet Oslo, den 19 ..

Utkast til

KONTRAKT

Mellom NVE .

og .

1. ARBEIDSOMR DE

2. ARBEIDSSTED

3. LNN

Lønn som i lønnsklasse med alderstillegg.

4. ARBEIDSTID - FERIE

Som for øvrige ansatte tjenestemenn ved .

5. LON UNDER SYKDOM

I henhold tii Stat ens lønns r egula ti v $8. Denne gjelder for fast ansatte

og for 1nicllcrtidig ansatte somn har 1 års sammenher:gende tjeneste.

6. PENSJON - TR YGDEKASSE

skal stå som medlem av Statens pensjons-

kasse. Han meldes inn i trygdekassen pc:1. vanlig m&te.

7. KONTRAKTENS VARIGHET

Kontrakten gjelderi ....................  fra tiltredelsesdato og er &

betrakte som bindende for dette tids rom.

Spørsmål orn forlengelse av ko;1traktens varighet kan tas opp av

partene før kontraktens utldp.

8. Opplysninger som er ervervet gjennom oppdraget må ikke gjøres kjenr

uten etter narmere avtale.



2.

9! Kontrakten er skrevet 1 2 eksemplarer.
I

For . Arbeidstaker.

I



Vedlegg 2.

NVE
Vassdragsdirektoratet Oslo, den...........1.9...

Utkast til

KONTRAKT

. Mellom NVE .

og .

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . skal i tiden

...................................... utføre arbeid for Hydrologisk

avdeling i forbindelse med følgende prosjekter;

1. 1

1.2

2. Det vises til den vedlagte tidsplan med spesielle avtaler for gjennom-

føringen av prosjektene.

3. Honoraret er satt til kr pr. time. Eventuelle reiser

og opphold ( utenfor Oslo ) i forbindelse med arbeidet dekkes etter

statens reiseregulativ.

Denne kontrakt gjelder fram til. 19 , og i denne periode

avsettes inntil timer til ovenevnte oppgaver.

4. Opplysninger som er ervervet gjennom oppdraget

kjent uten etter nærmere avtale.

5. Kontrakten er skrevet 2 eksemplarer.

}'or .

ikke gj6res

Arbeidstaker



Vedlegg 3

KOMMENTAR FRA RIKSREVISJONEN, STEDLIG REVISJON

Riksrevisjonens stedlige revisjon har følgende kommentarer til rapportens

punkter om regnskapsføringen av oppdragsvirksomheten:

ad. pkt. 9.1.: bruttobudsjettering

Man har merket seg komiteens forslag og har intet å merke. Man forut-

setter Finansdepartementets og Riksrevisjonens godkjennelse.

ad. pkt. 9. 2: føringen av regnskapet

Ut  fra revisjons- og kontrollmessige hensyn, ser en det som en fordel at

oppdragsregnskapet føres som en del av NVE's ordinere regnskap.

For slag til regnskapsføring:

Man tenker seg flg. konti:

- NVE's kasse

- utgiftskonto "oppdragsvirksomhet" under kap. 985

- inntektskonto "oppdragsinntekter" under kap. 3985

- debitorkonti under kto. pro diverse

- kontrollkonto under kto. pro diverse

Man tenker seg at direkte betalbare utgifter som vedrører et prosjekt

blir belastet utgiftskonto ''oppdragsvirksomhet'. Ved utfakturering. son

ogs& inkluderer indirekte kostnader, debiteres den enkelte debitorkor:to

i kto. pro diverse og en tilsvarende kreditering på kontrollkontoen. Ved

innbetaling krediteres inntektskonto "oppdragsinntekter" under kap. 3985

og kreditering/debitering på de to nevnte pro. diversekonti.

Ved en binding i regnskapet mener en at reskontro-oppfølgingen vil bli mer

betryggende enn om restanser skulle vert fort pa separate lister uavhengig

av regnskapet. Totalt kreditert p kontrollkontoen under kto. pro diverse

skal alltid stenme med inntektskontoen under kap. 3985.

Man forutsetter- at hvert mottatt oppdrag blir behørig registrert ved ved-

kommende avdeling slik at en kan ha kontroll med at hvert oppdrag blir

utfakturert.

Stediig revisjon, 17. juli 1975

T. Ellingsen

(sign)

R. Lessner
(sign)


