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Rapittel
1.1.

1.

INNLEDNING

Bakgrunn.

Norgesvassdrags-og elektrisitetsvesen
ble omorganisert
1.1.1986.Direktoratet
for statskraftverkene
ble skiltut og etablertsom en statlig forvaltningsbedrift med eget styre.NVE ble reorganisert
og ny instruksvedtatt.Etatensnye
r.avnble Norgesvassdrags-og energiverk(NVE).
Etaten ledes av en generaldirektør
og et råd ble opprettetsom et rådgivende
organfOr generaldirektøren.
Etatenbestårav to direktorater:
Energidirektoratet og Vassdragsdirektoratet
og en administrasjonsavdeling.
Etter 1986 har energisituasjonen
endretseg betraktelig,
og det er foreløpig
sluttpå de storevannkraftutbygginger.
I lys av detteer det ønskelig med en
revurderingav den betydeligeforvaltningskapasitet
som er knyttettil vannkraftutbygging
1 NVE.
I fbrbindelse
det bli stilt

med Nbrgesoppfølging
tilrådinger
vi1
av Bnindtlandkarmisjonens
økte miljøkrav
1 energipolitikken.
Det vil bli lagt større vekt

energiøkonomisering
og utv.ikling
av et mer effektivtkraftmarked.
Det pågår
et arbeidmed revlsjon av vassdragslovgivningen.
Dettemedførerat det vil bli
stilt nye krav til energi-og vassdragsforvaltningen.

på

1.2. Arbeidsgruppens

oppnemingogrmandat.

På dennebakgrunn
harOlje-og energidepartementet
i samLådmed Finansdepartementetnedsatten arbeidsgruppe
som skal vurdereNVES ftamtidigeoppgaver, organisasjonogbemanning.Arbeidsgruppen
ble oppnevnti februar 1989 med følgende medlemmer:
Avdelingsdirektør
KjellOlavKristiansen,
Olje-og energidepartementet,
leder
Førstekonsulent
BjørnAulie,
Førstekonsulent
AndersButtedahl,
Underdlrektør
Etik Etiksen,
Avdelingsdirektør
ALf Johansen,

Olje- ogenergidepartementet

Finansdepartementet
Glje-og energidepartementet
NVE

Avdelingsdirektør
EtikKielland, NVE
Underdirektør
HaraldScI11,
Olje-og energidepartementet
Underdirektør
Arild Sundberg,
Overingenlør
Arve Tvede,
Avdelingsdirektør
Bo Wingård,

Finansdepartementet
NVE - repr. tjenestemannscrganisasjonene
Miljøverndepartementet

Arbeidsgruppens
sekretærhar værtElseHole
Arbeidsgruppen
ble gittfølgendemandat:
Det ble ved Stortingets
behandlingav St.prp.nr.57 i juni 1985besluttetat
Statskraftverkene
skulleskillesut fra NVE somegenstatlig
forvaltningsbe-

drift bedriftunderlagtOlje-og energidepartementet,
mensdetøvrigeNVE
skulleværeen samletetatunderOlje-og energidepartementet.
Etter at denneomorganiseringen
tle foretatt,har energisituasjonen
endret
seg betydelig.Periodenmed størrevannkraftutbygginger
syneså gå mot slutten og bli erstattetmedndndre prosjekter.
Gass vil i åreneframoverframstå som et aktue/ta/ternativved ny kraftutbygging.
Vassdrags-og energiforvaltningen
vil bli sterktberørtav denneendringen.
Det vil i de kommendeår bli arbeidetmed en rekkehjemfallssaker
med ny
konsesjonsbehandling,
og revisjonav vilkåri tidligere gitte konsesjoner.
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Omfanget av dette arbeidet vil være avhengig av de løsninger som velges under den pågående reviSjon av vassdragslovgivningen.
Det vil bli
stilt
økte
miljøkrav
til
energipalitikken,
og lagt større vekt på energiøkonomisering
og utviklingen
av et marked for elektrisk
kraft. Tilsynsog kontrollvirksombeten må videre tilpasses
daendringene
som finner sted.
Med utgangspunkt
i disse fdrhold, og den energipolitikken
som er nedfelt i
meldinger og proposisjoner
til Stortinget,
skal arbeldsgruppen
fOreta en
vurdering
av NVES oppgaver, organisasjon og bemanning. I denne forbindelse
skal også vurderes NVEs eventuelle
endrede rclle 1 et mer effektivt
kraftmarked. Når det gjelder organisering av elsIkkerhetsvirksomheten,
er det et
eget utvalgnedsatt
av Olje- ogenergidepartementet
sam arbeidermed
dette.
Arbeidsgruppen vil støtte segpå det arbeld san pågår i dette utvalget.
Arbeidsgruppen
organisabør sikte
mot at en karmer fram til en fleksibel
sjonsform for NVE, og at det innenfor de rammer som gjelder
for Letandling
av slikespørsmål,etableres rutiner sam gjør det mulig å kontinuerlig
tilpasse NVEs organisasjon til nye oppgaver innen vassdrags- og energlforvaltningen.
Gnippenkan etter
Frist

behov og i sduaådmed departementet

for arbeidsgruppens

arbeid settes

til

søke ekstern

bistand.

15. desember 1988.

1.3 Arbeidsgruppens
arbeld.
Arbeidsgruppen
hadde sitt første møte 8. mars 1989, og har fram til siste møte
23. februar hatt 30 møter. I løpet av utredningsperioden
har arbeidsgruppen
organisert
arbeidet med enkelte sentrale problemstillinger
i undergrupper. Sivilingeniør
Inge Utbøen har vært engasjert som rådgiver fdr arbeidsgruppen
med
særlig ansvar fdr å utarbeide alternative forslag til organisasjonsmodeller
for
NVE. Utbøen har de/tatt i kartleggingen
avNVEs oppgaver i dag. Han har hatt
utstrakt
kontakt med mange av 1VVEsbrukere/samarbeidspartnere
og kartiagt samarbeids- og avhengighetsfortcld.
På denne bakgrunn har han vurdert
sterke
og
svake sider ved dagens 1VVEcgrutarbeidet alternative
organisasjonsmodeller.
Utbøen har deltatt
i utvaleets møter og løpende histått sekretariatet i koordineringen av arbeidet. HaL.har levert sin egen rapport som underlag for arbeidsgruppensvurderinger.
I arbeidets første fase har arbeidsgruppen hatt et nært samarbeid med NVE for å
kartlegge cppgaver, ressursbruk og forventet
utvikling
i kommende 5-års periode. Dette skjedde i form av rapportering fra alle avdelinger i AVE. Dennerapporten fcrelå fØrste uke i mal, og dannetgrunnlag for arbeldsgruppens heldagsmøter med dlrektØrkollegiet
i Energidirektoratet
og Vassdragsdirektoratet.
(Sammendrag av rapportene i form av avdelingens oppgaver og kontaktnett/samarbeidsmonster internt og eksternt følger utredningen som vedlegg).
Arbeidsgruppen
har lagt særlig vekt på at NVE skal gis en organisasjon som er
best mulig skikket til å ivareta de energi-og vassdragspolitiske
oppgaver som
ventes å bli prioritert
i 90-årene.
Arbeidsgruppen
har dermed lagt stor vekt på å kartlegge de utfordringer
sektoren står overfor innenfor denne tidshorisont
mål som er
cgrhvilke politiske
formulert.
Av dette
har en avledet hvilke prioriterte
oppgaver fdrvaltningen
vil stå overfor ogrhvordan disse mest hensiktsmessig
bør fordeles mellom berørte departementer og direktorater.
Arbeidsgruppen har forsøkt å skille ut hvilke
oppgaver NVE ventes å stå overfdr, cgrbenyttet
dette som utgangspunkt for hvordan organisasjonen mest hensiktanessig
bør utforrnes og dimensjoneres.
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Arbeidsgruppens
framdrifthar vist at arbeidsfordeling
og oppgaveavgrensinghar
vært vesentligmer tidkrevende
enn forventet,og har medført at arbeidet med
organisasjonsstruktur
og dimensjonering
har pågåttparalleltmed oppgaveavklaringen.Slikhar arbeidetmed oppgaverog organisasjonsmdeller
blitten integrert prosess som har resulterti at organisasjcnsmdellene
har blittendret
helt fram til sluttfasenav arbeidet.Sivilingeniør
Inge Utbøenhar imidiertid
hele tidenarbeidetmed organisasjonsalternativer
og dimensjonering
som hovedoppgave,og har vært til betydelighjelpfOr arbeldsgruppeni denne fase av
arbeidet.
Arbeidsgruppenhar hatt møte med finansrådT. Hermansenfor å få klarlagti
hvilkengrad "En hedre organisertstat"kunneleggestil grunn for utvalgets
forslagtil organisering
av 1VVE.
videre har arbeidsgruppenhatt møtermed generaldirektør
E. Diesenog øvrige
sentralepersoneri NVES ledelseog adMinistrasjon.
Kapittel2. SA~DRAG

W KONKIIISJCXVER.

Arbeidsgruppenble oppnevnti brev fra Olje-og energidepartementet
datert25.
februar.Mandatetshovedinnhold
går ut på at arbeidsgruppen
skal foretaen vurderingav NVEs oppgaver,organisasjon
og banaming.
En nærmeregjennomgang
av de oppgaverNVE utføreridagog de utfordringer
energi- og vassdragsforvaltningen
stårcverfori framtiden,viser uklarhet i ansvarsfordelingmellan NVE og andreetaterog i fcrdelingen
av fcrvaltningsansvarpå departementsnivå.
Arbeidsgruppen
har tattsom utgangspunkt
at NVE er,
og fortsattskal være,et ordinærtfcrvaltningsorgan
underlagtOlje-og energidepartementet.
Detteinnebærerat det bør være samsvarmellande oppgaver som
utføresav 1WE cg-hvasom er Olje-og energidepartanentets
forvaltningsansvar.
Arbeidsgruppen
har på et prinsipieltgrunnlagdrøftethvorvidtmiljøvernmyrrlighetenebør ha særski/tinstruksjonsmyndighet
cverfordelerav NVEs organisasjon
i lys av ansvarsfordelingen
innenvannressursforvaltningen.
En instruksjonsnyndighetmå gis i henholdtil det fcrvaltningsansvar
instruerendemyndighet har
gjennom det lovverketsom dennemgndigheten
forvalter.Dettekan skapeuklart
fagligansvarcg-fåuheldigebudsjettmessige
og organisatoriske
knnsekvenser.
Hermansen-utvalgets
innstilling
blir det poengtertat allefcrvaltningsorganer
er ti/knyttetet Lestemtdepartement,
og at dettedepartement
har en alminnelig
instruksjonsmyndighet
i forholdtil de crganersom er underlagtdet.Arbeidsgruppenvil derforikke gå inn for en ny praksismed delt instruksjonsmyndi.ghet
for 1VVE.Imidlertidhar man ggd erfaringmed å etableresamarbeidsavtaler,
spesieltmellomndljøvernmyndighetene
og NVE. I den grad slikbistandskal ytesmå
den imidlertidorganiseres
med ryddigesamarbeidsavtaler,
oghvis samarteidet
er av noe omfangog varighet,ogsåmed et oppleggfor samarbeidetsøkoncmiske
sider. Slikeavtalermå avklaresmed respektivefagdepartement.
Rent oppdragssalg (brukav oppdragshjemler)
trenger
ikkefagdepartementets
godkjennelse.
San innledning til arbeidetmed å beskriveframtidigearbeidsoppgaver
for NVE
har arbeidsgruppen
sett det som nødvendigå gjøreenkeltegrunnleggendeforutsetninger som innebæreren avgrensning
av Clje-og energidepartementets
politiskeog forvaltningsmessige
ansvarog følgeligNVEs oppgaver.
Det er særliginnenforvassdragspolitikken
det er påkrevet med en slik avgrensning.Forvaltningav vassdragene
innebæreravveiningmellanen rekkevannbruksinteresser.Den samfunnsøkonomisk
viktigstebruk av vassdrageneer knyttettil
energiproduksjon.
Let er imidlertidcgså en rekkeandrenæringsinteresser,
a/mene og miljanessige
ønskerknyttettil vannet,og brukenav dette.
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Det

første

spørsmdl arbeidsgruppen

har reist,

er am olje-

og energiministeren

skalværeansvarlig for fdrvaltningen
av hele vassdraget og dermed samordnIng
av alle brukerinteresser
i vassdragene, eller am ansvaret skal avgrenses til
produksjon av kraft i vassdragene. Spørsmålet am den framtidige
myndighetsfcrdeling
etter
Vassdragsloven,
herunder hvorvidt OEDsansvar skal begrense seg
er blitt reist av Miljøverndepartanentet
i løpet av arbeidstil vannkraftsaker
gruppens arbeid. Arbeidsgru~
har tatt som utgangspunkt at avgrensningen her
skal
bør følge det hovedprinsipp at GED/NVESansvar og oppgaver i vassdragene
e sam *virker de f siske fcrholdene i vassvære relatert
til vesentli
e •
Mindretallet
draget. Med vassdragene menes her vannstrengen (sjøer og elver).
Tvede mener at "vannstrengen" er en fdr snever avgrensing ogkan
Kielland
ikke ses isolert fra vassdragsnære områder.
Arbeidsgruppen
vil
påpekeat spørsmålet om den framtidige myndighetsfordeling
karakter og har slike
setter vassdragsloven er av en slik prinsipiell
kcnsekvenser fdr NVEs framtidige oppgaver, organisasjon og bemanning at dette forutdepartementer
før amorganiseringen
av NVE
settes avidart mellom de berørte
iverksettes.
Det andre spørsmålet arbeidsgruppen har reist er hvor langt clje- og energiministerens
ansvar strekker seg m.h.t til å ivareta miljømessige
målsettinger
i
vassdragene.
Arbeidsgruppen
har tatt
sam utgangspunkt at det mil '0 litiske
forval
' sansvar for vassdra ene
iler mil'øvernministeren.
Olje- og energiministerens
ansvar er å sikre en rasjonell
energi og vassdragsfcrvaltning
intaant annet på miljøanrådet.
I St.
nenfor de rammer regjeringen harfastsatt
meld. 46 an miljø ogrutvikling
er framholdt at en ".legger avgjørende vekt på at
hensynet til en bærekraftigutvikling
innarbeides i all samfunnsplanlegging
og
sektorpolitikk.
Landbruks-, fiskeri-,
energi-, samferdselsmyndigheter
osv. skal
ha ansvaret for å sikre at utviklingcgplanlegging
innen sektorene er i tråd
med en bærekraftig utvikling
og at budsjett og andre virkemidler utfdrmes slik
at eksisterende
miljøproblaier
reduseres og nye fcrebygges."(s.71)
NVE må derfor i sin saksbehandling sørge fdr at miljøhensynene ivaretas i tråd med regjeringens generelle politikk
på miljøramrådet. Det vil si at miljøforvaltningens
synspunkter
må Innhentes og vurderes, men Innebærer ikke at NVE skal bygge opp
en egen organisatorlsk
enhet for å ivareta miljøhensyn.
Mindretallet
Kielland
TVede mener det bør væreopp til NVE selv å bestemme
hvordan etaten skal ivareta miljøhensyn,
også organisatorlsk.
Det

tredje

spørsmål arbeidsgruppen har stilt
seg er am clje- og energimlnistefor produksjon ogframbringelse
av energi og samtidig
ogrkontrolloppgaver i denne sammenheng, eller am ansvaret
sikkerhet,
tilsynsskal deles slik sam i oljesektoren
der sikkerhetsansvaret
tilligger
kommunaLministeren.
I cljesektoren
er dette spørsmålet avgjort på et prinsipielt
grunnlag. En tilsvarende
gjennomgang synes ikke å ha blitt fCretatt
i energisektoren. Etter arbeids
er tilsvarende
insi ielle betraktnin
er
o
a '
anbefaler at ansvaret for sikkerhet
like
ldi e i ener isektoren
ener ide
tementet til Kommunalde tetil
fra 01 'eaver fl ttes
ren skal væreansvarlig

mentet.
arbeid
har arbeidsgruppen fUlgt det grunnleggende
organiseringen
av sitt
prinsipp at en organisasjon er et redskap til å løse konkrete
oppgaver og må
følgeligutfdrmes
og dimensjoneres for best mulig å ivareta oppgavene. Arbeidsgruppen har derfor lagt vesentlig
vekt på fØrst å beskrive de oppgaver NVE formåter å orventes å måtte løse i 90-årene og deretter tatt for seg alternative
ganisere og dimensjonere AVE. De framtidige oppgaver for NVE som et fdrvaltningsorgan
er i stor grad avhengig av de utfordringer
Norge vil stå overfdr i
ogrhvilke oppgaver norsk energi- og vassdragspolienergi- og vassdragssektoren
tikkgir myndighetene i dennesammenheng.
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Arbeidsgruppen
har derfortattutgangspunkt
i de senerestortingsdokumenter
for
å beskrivede hovedutfordringer
forva1tningen
står overfori framtiden.
Ehergi-og vassdragspolitiske
mål.
Det vi/ fortsattvære en overordnetenergipolitisk
målsettingå fremmeen samfiinnsøkonomisk
riktigproduksjonog bruk av energi.Eh ny viktigenergipolitisk
målsettingNorge ståroverfori 90-åreneblir å sikreat økendemiljøkravtil
produksjoncgrIcruk
av energiintegreresi et slikt mål. Energiforsyningen
må
organiserespå en økonomisk rasjonellmåte innenforde rammersom settesav
mi1jøkravene.
Det vil bidra til en best nuligbruk av landetsressurserog dermed stimulereden økonomiskeveksten.
For å nå c-71se
mål blir energiøkonomisering
og energiforskning
en stadigmer
betydningsfUll
del av energipolitikken.
U1empene ved vannkraftutbygging
kan
komme i et nytt lys ved de fareneen ser ved bruk av fossiltbrensel.Markedsmessigebetraktninger
tilsierimidlertid
begrenset behov for nye vannkraftellergasskraftprosjekter
de nærmesteår. En bevisstbruk av pris og avgiftsmekanismenefor å redUserebrukenav fossiltbrenselvil imidlertidpå siktkunne
endredettebildet.
Det er gjennomårenebygdoppen betydelig
realkapital
cgrkapesitet
i kraftforsyningen.
Utfordringene
framovervil hovedsakeligligge i prodUksjonsfasen,
hvilket innebærerå utnytteressursene,
dvs,bådevannkraften
cgrea/kapitalen
best mulig.Brukenav ressursene1 kraftforsyningen
gjennom:
kan effektiviseres
et mer utvikletmarkedfdr elektrisitet
en hensiktsmessig
organisasjonsstruktur
i energiforsyningen
en mar økonomiskutnyttelseav energienhos brukerne

med vassdras 1itikkmenesi dennesaninenheng
den politikksam skal ivaretade
ulikebrukerinteressenes
nengdenessige
krav i vassdragene.Mindretallet
og Tvedev11 hevde at dennedefinisjonen
av vassdras litikker pregetav

manglende
helhetstilsyn
på vassdragsforvaltningen.
I praksiser det lite hensiktsmessig
å se kvantitativ
cgrkvalitativ
brukav vannetså strengtatskilt.
Vassdras litikk må cgså ta hensyntilbrukerinteressenes
kvalitetsmessige
krav.
En eventuelløkt etterspørsel
ettervannkraftpå grunnavmiljønlessige
forhold
vil føre til at vassdragspolitiske
mål knyttet til andre brukerinteresseri
vassdragenekanbli skjøvetnoe mer i bakgrunnen.
Mil 'øvernde ementetsmedlem mener at det er viktigå utnyttedet eksisterende
potensialetinnen enøk,
nye fornybareenergikilder
og et mer effektivtkraftmarked
på en slikmåte at
man unngårenslikmå1forskyvning.
I vassdraghvordet er reguleringsmuligheter
må det være et mål å få en optima1
bruk av vannressursene
og oppmuntretil et mer effektivt samarbeid mellom de
ulike brukerinteressene.
På grunnav økendeaktivitetlangsvassdragene
blir
samfunnetstadigmer sårbartved flom.A sikresamfunnetmot flomskadermå derfor regnessom et viktigmål innenvassrfragsforvaltning.
Framtidigeoppgaverfor ME.
Blant annetpå grunnlagav de energi-og vassdragspolitiske
utfordringer
som er
skissertovenforhar arbeidsgruppen
foretatten avgrensning
avhvilke oppgaver
som vil være aktuellefdr NVE. Det har i dettearbeidet
værtnødvendig
å foreta
en vurdering
av arbeidsfordelingen
mellomdepartementet
og NVE, men også en avgrensing i forholdtil andreetatersom er aktuellei relasjontil energi-og
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vassdragssektoren,
Arbelds~likirlagt
vektpå å beskrive de områder der
ellerfrafaitoppgaver,ellerder det forventesvesentligeenddet er oppstått
ringeri vektleggIngav cppgaver.
Arbeidsgruppen
vil framheveenergiøkonomisering
og effektiviserIng
av kraftmarkedetsom de viktigstenye energirelaterte
oppgaverfor energlforvaltningen
og
melNVE spesielt.Arbeidsgruppen
har foreslåtten hensiktsmessig
arbeidsdeling
lom departementet
og NVE i dissespørsmål.økt befatning med energiØkonomisering vi/kreveoverføringav oppgaverfra Glje-og energidepartementet
som annonsertI stortingsmaldingnr.
61 Om energiøkonomisering
og energiforskning.
Arbeidsgruppenhar også skissertmuligenye oppgaverknyttettil et mer effekvil kunne identifisereforvalttivtkraftmarked.
Arbeideti Statkraftgruppen
ningsoppgaver
san kan ivaretasav NVE.
Arbeidsgruppenhar ogsåpekt på behovetfdr i sterkeregrad å vurdereen systemmessiginnpassingav nye, fornybareenergikilder
i Norge.En overfØringfra
Olje- og energidepartementet
av forvaltningen
av stat1igbistandtil prototyp
og demonstrasjonsprosjekter
til NVE har skjeddLo.m. budsjettåret
1990.
Oppgaver knyttet til gasskraftvil neppebli av det anfangNVE fbrventer.Den
tilsier at forvaltbetydeligenedgangi utbyggingen
av nye vannkraftaniegg
Ftamningsoppgaver
knyttettil dettevil avta og dermed gi NVEfærreoppgaver.

tidigeoppgaver
på detteområdetvilfOrutennyeutbygginger,
knytte seg til
opprustingav eldre kraftverk,fastsettelse
av fornyede
konsesjonsvilkår
og
hjemfall.
Arbeidsgruppen
vilimidlertid
visetilat en betydelig del av NVEs
knyttettil nyutorganisasjonhar vært sysselsattmed forvaltningsoppgaver
bygginger.Både etatensorganisasjonsstruktur
og kanpetanseprofil
viser dette.
Dette tilsier etter arbeldsgruppens
oppfatning
at det gjennomen omstillingsprosessburdevære grunnlagfbrå fristillekapesitet.
enkeltesammenhenger
vil et effektivtmarkedstilleandrekravtil offentlig
forvaltning.
Størregrad av "markedsregulering"
og mindregrad av lovregulering
for energi-og vassdragsmyndighetene
av alle forholdvil få klarekonsekvenser
og innholdog omfangi de oppgaverc.71se
skal ivareta.
Eet vil Leks. måtte få
cgpraktisering
avkonsesjonslowerket.
konsekvenser
for utfbtrming
På vassdragsområdet
fOreslår
arbeidsgruppen
at NVE børprioritere
de fbrvaltningsoppgaver
i vassdragene
sanhar tilknytning
til vannkraftspørsmål.
Befattorbegrenses
tilvesentlige
innningmed andrebrukerinteresser
i vassdragene

grepi vassdragene
sanpåvirker
de fysiskeforholdenei vassdraget.
Arbeidsgruppenserikkegrunnlag
for å utvikleav omfattende
miljørettet
virksomhet
i
harutviklet
kan imidlertilknytning
tilvassdragene
i hrt/E. Den kompetanse,NVE
tid være av verdi fOr andrebl.a.miljøvernmyndighetene.
NVEbørpå fdrretbrukere.Dette må imidningsmessig
grumilagl.ainne
yte tjenester
tileksterne
NVEs evne ti/å ivareta
sine
lertid skje på områder
og på en måtesomstyrker
forvaltninso

aver.

kancppnåsom NVE gis ansvaArbeidsgruppen
antarat en rasjonaliseringsgevInst
ret fdr både Verneplanog Samletplanfdr vassdragog tilrårdette.
fortsattmå ha
Mil 'øvernde tementetsmedlem mener at MIljøverndepartementet
det politiskeansvaretfor Samlet plan. NVE utfører allerede et betydelig
arbeid i forbindelse
med Samletplan.Dettesamarbeidet
fUngerersværtbra, og
det er ønskeligat det formaliseres
gjennomdet forslagettil en samarbeidsavtaiesomnå er utarbeidet.
Arbeids
øvri e nedlemmer vil påpekeat Samletplanklartfallerinn
underGEEs forvaltningsansvar
cgforeslårderforat ansvaret fOr denne overfØres til OED.
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Når det gjelder cppfølgingav alleredevedtatteverneplaner
slik at vassdrag
sam er vernetmot vannkraftutbygging
eventueltogsåkan bli vernet mot andre
inngrep, er detteMiljøverndepartementets
ansvargjennomPlan-og bygnIngsloven,Naturvernloven
og Friluftsloven.
øvrigoppfølgingav verneplanene
er OEDs
ansvar. Finansde tementetsmedlemmer(Buttedahl SUndber) vil vise til at
det ikke er fattetbeslutningam en slikutvidelseav vernetsom i så fall kan
få meget storeøkonamiskekonsekvenser.
Arbeidet med nye vannkraftsakerfbrventeså holdeseg på et moderatnivå og
gjør at det også på vassdragssiden
er grunnlagfor å frIstille kapesitet.På
vil
bakgrunnav den storepclitiskeinteressesom er knyttettil vannkraftsaker
arbeidsgruppen
tilråå beholdeden generellefcrdelingav arbeidsoppgavermellom Olje-og energidepartementet
cgfNVE som en har idag.NVE bør føre kontrcll
med overholdelse
avkonsesjonsvilkår
basertpå internkontrullprInsippet.
Framtldig opprusting/utvidelse
av eksIsterende
kraftverk,hjemfall,konsesjonfbrnyelserog vilkårsrevisjoner
vil medførearbeidsoppgaverfor vassdragsforvaltningen.
Likeledesarbeidmed endredemanøvreringsreglarenter
og konsesjonsoverdragelser
ved amorganisering
av energiforsyningen.
Arbeidsgruppenfbreslår at NVE delegeressakeretterVassdragslovens
§§ 104106 sam omfatterandrevesentligeinngrepi vassdragene.
I dag må alle saker
etterVassdragsloven
behandlesi statsråd.
Arbeidsgruppenmenerat flomvarsling
vil være en oppgavefor NVE. BedretflomvarslingkreverutstraktsamarbeldinnenforNVE og utad med andreetaterog 1nteresser.Arbeidsgruppen
menerat NVES automatiserte
stasjonsnett
for hydrologlsk datainnsamling
bør kunnebenyttestil innsamlingav andretyperdata og at
dette vil kunne gi betydeligeinnsparinger
i form av en samordningav.flere
institusjoners
datainnsamling.
Arbeidsgruppen
foreslårat Olje-og energidepartementet og Miljøverndepartementet
snaresttar initiativtil å utredeen slik
samordning.
Det er besluttetat statenstilsynsaktiviter
gradvisskal tilpassesinternkontrollprinsippet.
Dettevil kreveimplementering
både 1 el-tilsynethvor flere
aktiviteralleredeer basertpå internkontroll
og 1 vassdragstilsynet.
Arbeidsgruppenvilpeke på den konfliktsituasjon
san kan oppstånår NVE på den
ene side vil forvalteforskningsmidler
til vassdragsforskning
og på den annen
side stå som mottakerav mid1ertil egenforskning(jfr.RA-fondet).
NVE bør
sikresbetryggendedeltakelsei styrendeorganerog andrefora etablert for å
styrevassdragsfbrskning.
Arbeidsgruppen
er av den oppfatningat et forvaltningsorgansan NVE ikke skalutvikleen egenforskningsvirksomhet
cgrknnkurrere
am
midler
innenforforskningsbeviigningene.
NVE kan imidlertidha behovfor å utfOre oppgaverav utviklingsog utredningsmessig
pægr fdrå kunneivaretasine
forvaltningsoppgaver
på en betryggende
måte.
-

Arbeidsgruppenanbefalerat CED og NVE fbretaren mer detaljertgjennamgang
av
hvilkesakerscm kreverbehandlingi departementet,
og også am WE kan delegere
slik at
saker til andreetater. OED cgrNVEsvirksanhetsplaner
børkcordineres
en sikreren hensiktsmessig
ansvarsfordeling.
En forutsetning
for at et departement skal ha en god fagligog administrativ
styringav et direktoratog at
fordelingav arbeidsoppgaver
til enhvertid er hensiktsmessiger at direktoratet har en entydigogfaglig'klarforankringtil foresattdepartement.
Idager
NVES oppgaverknyttettil flereavdelingeri OED.Arbeidsgruppen
har ikke mandat til å diskutereorganisatoriske
forholdi Olje-og energidepartementet,
men
vil anbefaleat departementet
gjennomdrøfter
sininterneorganisering
som ledd

i oppfølgingen
av arbeldsgruppens
rapport.
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NVEs organisering.
Arbeidsgruppentar et tilbakeblikk
på de amorganiseringer
san har funnetsted
innenNVE de senereår. Ved utskillelsen
av Statkraftverkenei 1986 Lle NVE
organisert som to direktorater;
Ehergidirektoratet
og Vassdragsdirektoratet.
ble avvikletog det tle etablerten ny administraAdministrasjonsdirektoratet
sjonsavdeling.
Forholdetmellomdirektoratetene
og interneforholdi dlrektorarundtetableringav Statkraft og ble
tenekan i skyggenavproblanstillinger
derforikke viet vesentligcppmerksomhet.
Delingenav NVE medfØrteen svekkelse
av forvaltningsfunksjonene i det nye NVE. Førstogfremst rammetdette Energidirektoratet
og de administrative
funksjoner.
Utilfredshet
med administrasjonsfunksjonenei NVE førte til etableringav egne administrasjonssekretariater
i
direktoratenesan har skaptkompetansestrid
og dObbeltarbeid
vis å vis
strasjonsavdelingen.
En crganisasjonsutviklingsprosess
som har pågåttinternti
NVE har rettetsøkelysetmat flereforholdsam arbeidsgruppen
har fUnnetnødvendig å ta opp og resultaterfra denneprosessenhar værtnyttig underlagsmaarbeid.
terialefor arbeldsgruppens
Arbeidsgnippenskonsulent Inge Utbøenhar foretatten vurdering

av NVEs nåværende organisasjon
sett i lys av NVEs løpende
og framtidige
arbeidsoppgaver.
Arbeidsgruppen
slutter
seg tll hovedtrekkene
i denne vurdering og vil fraznheve
enkelte forhold ved NVEs nåværende organisasjon.
Arbeidsgruppen
har i kapittel
4.1 og 4.2 pekt på flere svakheter
ved NVEs
organisasjon.
1VVEer en typisk hlerarklsk
organisasjon
med 5 nivåer
fra
saksbehandler
til
øverste
leder.
Dette
er minst
ett
nivå mer enn nødvendig.
Todirektoratsinndelingen
med egæ direktoratsdirektører
har skapt a.ztorrne
d.1.rektorater,
egne bedriftskulturer
og direktoratene
har .fungert mer uavhengig av
hverandre enn tilaiktet.
Dette gir øverste leder en vanskelig
lederoppgave.
Mindretallet
organisatoriske,
fagunråder:
elektrofag).
Mindretallet
dette,
og ser

Tvede mener at dette
ikke
først
og fremst har
Kielland
men faglige
saker. NVE arbeider
på to klart
forskjellige
vassdrag
(byggog naturvitenskaplige
fag) og Energi (maskin- og
De "to kulturer"
1 NVE er en naturlig
fØlge
av dette
skillet.
ser det san hverken ønskelig
eller nulig å organisere
seg bort fta
det san beklagellg
at flertallet
folaiserer
på de to kulturer
som

problemårsakog begrunnelsefor organisatoriske
endringersom bryteropp de
Lestefagmiljøenei IVVE,.
i strid med arbeidsgruppens
uttrykteønskeom å tygge
videre på organisatoriskeenhetersom fUngerergodt og som i sin strukturog
bemanninglettkal tilpassesframtidigeoppgaver.
Direktoratene
er delt i avdelingermed sværtullk størrelseog cppdeling.Begge
direktorater
har egne distriktsorganisasjoner
uten noen form for samarbeid eller kontorfellesskap.
av NVEs organisasjon
viseret megethøyt
En gjennomgang
forholdstall
og saksbehandlere.
NVE har
nellan ledere/administrasjonspersonell
startet arbeidetmed å innføremålstyringog virksanhetsplanlegging.
Både målformuleringsarbeidet
cgdet å finneresultatindikatorer
har vist seg vanskelig
i praksisog vil kreve et nærmeresamarbeidmed departementet.
NVE-avdelingenes
rapporteringtil arbeidgruppenvistemedfå unntakutbredtmangelpå evne til
å knytte arbeidsoppgavene
til konkreteforvaltningsoppgaver,
hjemlerog cvertil utvikling
ordnetemål, samt storeprctlemermed å knyttearbeidsbelastning
i eksterne faktorer som virkerstyrendepå NVES cppgaverog aktivitetsnivå.
Uten utviklingav Økorcrrzistyringssyst&ner
som koblerressursbruktil cppnådde
resultatervil det være vanskelig for NVE-ledelsen å begrunneinterncmdisponering av ressurserfor å løse nye oppgaver.Denne mulighet syneshittil å være
benytteti litengrad.

Mindretailet Rienand

Tvede mener at dise

problemene ikke

på evne"hos avdelingene. sakenemå søkesi at
for storedeler av NVEs arbeidsoppgaver.

skyldes
'kungel
rapporteringsformen var uegnet
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kompetanseprofil
er, grunnettidligereoppgaver,sværttekniskog naturvitenskapelig
orientert.Arbeidsgruppen
menerat en brederesammensattkompetanseprofilmed sterkereinnslagav økonamikompetanse
vil forbedreNVEs evne til å
ivaretasine oppgaver.

NVEs

ArbeldsgruppenskonsulentInge Utbøenhar utredetalternative
organisasjonsmodellerfor arbeidsgruppen.
Konsulentens
vurderinger
og anbefalingfølger som
eget vedleggtil dennerapport.Hovedkonklusjonene
til kcnsulentener gjengitt
i kapittel4.4. På bakgrunnav dettehar arbeidsgruppen
behandlet4 hovedalternativersam de mest aktuelle:
AlternativI - Dagensorganisasjon
med 2 direktorater
og NVE-overbygningen.
(referansealternativ)
AlternativII- NVE sam ett direktorat,"flat"organisasjon(i 2 varianter)
AlternativIII-NVE overbygningen
elimlneres(2 selvstendige
direktorater)
AlternativIV - MIE scm et utvidetEnergidirektorat,
med de rene vannkraftrelaterteoppgaveroverførtfra Vassdragsdirektoratet.
Restenav
Vassdragsdirektoratet
leggesunderMiljøverndepartementet.
Målet med arbeidsgruppensarbeidhar vært å kommefram til en organisasjcnsstruktursom setterIVVEi best muligstandtil å løse framtidigeforvaltningsoppgaverpå energi-og vassdragsektorene.
Arbeidsgruppen
har lagt vektpå flere
hensynved valg av organisasjonsutforming.
I utgangspunktet
har en sett det sam
ønskelig å byggeviderepå organisatcriske
enhetersam fungerergodtog sam i
sin strukturogbananninglettkan tilpassesframtidigeoppgaver.
Også offentligevirksomhetermå definereresu/tatmåi.
Dettemå gjørespå en
slikmåte at måleneer entydige,mest nuligkvantifiserbare
og kan fungere sam
et styringsverktøy
overtudsjettperioden.
Detteinnebærerat delmålog arbeidsmål må ha definerteadresseri organisasjonen
og tilsvarende
må det utpekesresultatansvar
på ulikenivåeri organisasjonen
(jfr.målhierarklet).
Et definert
linjeansvar
for mål og enkeltoppgaver
kreveroppbyggingav en organlsasjonsam
er hensiktsmessigutformet
for fordelingog utførelseav oppgavene.Virksmhetenshovedmålog oppgavervil dermedtil en viss gradbli profilerti organisasjonensutforming.
Mindretallet
Kielland Tvedevil framheveat NVE har ansvaretfdr to forvaltningsamråder,
energiog vassdrag,med i hovedsak hvert sitt lovverk. Også
dette må gjenspeiles
1 organisasjcnens
utforming.Videremå det skillesklart
mellanlovforvaltning
og utførendevIrkscmhet.
Arbeidsgruppenmener at NVE bør organIseres
i et begrensetantailavdelInger
sam på en hensiktsmessig
måte samlerLeslektedeog avhengige arbeidsoppgaver
underfelleslederansvar.
Ansvarsforhald
bør i størstmuliggradklargjøresved
å begrenseoverlapmellomarbeidsområder
og uklaregrenseflater.
Arbeidsgruppenhar innenforden tilmåltetid og ressurser,ikkekunnetfdreta
en kritiskgjennomgang
av regionkontorenes
rclle.Arbeidsgruppen
har imidlertid
tatt utgangspunkti at regioneneopprettholdes
og foreslårat det fortløpende
vurdereshvor omfattendeoppgaverdet er rasjoneltå leggetil regionkontorene.
Ved en framtidig organiseringav NVE ønskerarbeidsgruppen
å ta hensyntil
skilletmellam,på den ene side;NVEs basisvirksomhet
sam cmfatteretatensfdrvaltningsoppgaver
og nødvendige støttefunksjonertil disse,og på den annen
sidetistandtil andreforvaltningsorganisasjoner,
institusjoner,
bedrifter og
enkeltpersoner.Slik bistand ytes i dag vederlagsfritt
elleri form av salgav
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data,rapportere./.
tjenester,
Ende/ bistandtil almenheten
må kunneytesvederlagsfritt
1 formav generell
og forinfOrmasjon,
råd etc.fordideter en delav etatensopplysningsplikt
Arbeidsgruppen
ønskerat
Andre oppgaverbørbli gebyrbelagt.
valtningsansvar.
fOr
mulighetene
tilbetalttjenesteyting
utvikles
videreog mener at forholdene
og fastleggelse
av admidette Lør leggestilrette vedorganisasjansutforming
nistrative
og Ludsjettmessige
rutiner.
at NVEShoAlternativI er arbeidsgruppens
referansealternativ
saminnebærer
i grovetrekkforblir intakt.Arbeidsdirektorater
vedstruktwrired
to adskilte
gruppenfinner bl.a. medbakgrunni erfaringene
ffed
NVEsorganisasjon
ikkeå
kunneanbefale
Organisasjonsalternativet
har ett
at dennenedellfbrtsetter.
ledernivå
Den todelte
struktur
giren unaturlig
delingav to
mer enn nødvendig.
nært beslektede
arbeidsamråder
og girikkedagligleder de styringsmuligheter
sam er ønskelig.

Mindretallet
Kielland TVedemenerat den todeltestruktur
lig", og visertilsinmerknadpå side8.

ikkeer 11
1.1natur-

AlternativIII innebærerat NVE avvikles
ogrEnergiog Vassdragsdirektoratet
fortsetter
sam to selvstendlge
direktorater.
Ltte vil innebæreat forvaltningsoppgaver
på energi-og vassdragssektoren
viltli utførti to uavhengige
på departedirektorater
meddennødvendige
samordning
og interesseavvelning
mEntsplan.
Arbeidsgruppen
vilpekepå dennæretilknytning
mellomdlsseamrÅder
vil legge meget amfattende
og vil anta at en slikdeltorganisasjonsløsning
sanordningsoppgaver
på departementet.
Arbeldsgruppen
vilfrarådeen slikløsnIngog søkeå kommeframtllen organiserIng
dersliksamordning
så /angt sam
råd søkesivaretattpå direktoratsplan.
Mindretallet
Kielland TVedeanserdetsamtvilsomt
at samardningen
blir ibegetamfattende".
Omfanget
av samordningsoppgaver
vildessuten
avtamedredUsert
vannkraftutbygging.
AlternativIV innebærerat NVE Legrenser
sinecppgaver
på vassdragssiden
til
vannkraftrelaterte
oppguver.Eettevil innebære en avskallIngav forbygningsvirksamheten
og store delerav Hydrologisk
avdeling.
I sinvurdering
av NVEs
framtidige
arbeidsoppgaver
gårarbeidsgruppen
innfor at NVEhar et samletforvaltningsansvar
for Inngrepsanpåvirker
de fysIskeforholdI vassdragene.
Dette innebærer
etterarbeidsgruppens
cppfatning
at en avskallIngsam antydet i
alternativIV er en uhensiktsmessig
løsning.
Arbeidsgruppen
serimidlertid
at
det kan være grunnlag
forkritiskå drøftearbeidsområder
i iise avdelinger,
men ser detikkesnmønskelig
å flytteavdelingene
ut av NVE.
Arbeidsgnippen
anbefaler
at NVE organIseres san ettdirektorat
med en flatorganisasjonsstruktur
bestående
av et begrenset
antallavdelInger.
Dennestruktur
samsvarer
med alternativ
II og har en rekke varianter
mht.avdelingsInndeling.
har vurdert
to alternative
nedeller;
A og B sanmed vissemcdifikasjoner
overensstenrner
med de to varianterarbeidsgruppens
konsulenthar
drøftet.

Arbeidsgruppen
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Arbeids
flertall(unntattRielland Tvede)går inn for at NVE
organiseres
ettermodellB som innebæreren omorganisering
etter følgende hovedretningslinjer:
NVE ledesav en Vassdrags-og energidirektør.
Ehergi-og vassdragsdirektoratene
avviklesogrfweslåserstattetav seks avdelinger:
Vassdragsavdelingen
Hydrologiskavdeling
Energiplanavdelingen
Ehergiøkonomiseringsog markedsavdelingen
Sikkerhetsogberedskapsavdelingen
AdMinistrasjonsavdelingen
ModellB er vistnedenfOr:
Strekpunktene
underhver avdelingangiravdelingenes
hovedarbeidsfelt.

NVE
V.-E. Direktør
Ass.dir.

Hydrologisk
avdeling

Vassdrags
avdeling

Forbygning
Hydrometri
Naturog
Snøogis
Vannbalanse landskap
Miljøhydrologi Konsesjon
Juridisk
Data

Energi
planavd.

Administr.
avdeling

Systemplan
Konsesjon
Produksjon
Transmisjon
Distribusjon
Vannkraftundersøkelser

Fellestj.
Økonomi
Personal
Utvikling
Data

Enokog
markedsavdeling

Sikkerhet,
beredskapsavdeling

Vassdragstilsyn
Markedsorganisering Beredskap
Effektivisering
Enøk
Lokale.planl.

Regionktr.

Nåværende Vassdragsavdeling
i Vassdragsdirektoratet
avviklesog det etableres
en ny Vassdragsavdeling.
Ferbygningsavdell~Wir en seksjoni VassdragsavdeAvdelingensegen anleggsvirksomhet
foreslåsunderkasteten nærmereanalyse.Den pågåendenedtrappingav egen anleggsvirksomhet
bør i prinsippetfortsette.KOnsesjonskontoret
(VVK)blir en seksjoni Vassdragsavdelingen.
Naturog
landskapsavdelingen
og Jus/skatteenheten
overføresogså til Vassdragsavdelin-

gen. NVES regionkontorer
fOreslås
økoncmisk
og administrativt
underlagt leder
for Vassdragsavdelingen.
Vassdragstilsynets
og Hydrologiskavdelingsansatte i
regionenerapporterer
fagligtil sinerespektivefagavdelinger.
HydrologiskavdelingfOrbliregen avdeling. Avdelingfor vasskraftundersøkelser avvikles.Vassdragsregisteret
overførestil Hydrologiskavdeling og vannkraftoppgaver
organiseres
i en seksjon
Arteidet med
i en ny Ehergiplanavdeling.
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Verneplanerog visseandre generelle vassdragsforvaltningsoppgaver
overføres
til Vassdragsavdelingen.
Systemavdelingen
fra Energidirektoratet
inngårcgså i
den nye Ehergiplanavdelingen.
Avdelingfcr energidistribusjon
og energibrukavviklesog nødvenclige
oppgaverorganiseres
i en ny Avdelingfor energiøkonomisenye oppgaverinnenforkraftmarkedseffektiring og marked,som cgså vil ivareta
visering og enøk i brukersektorene.
Avdelingfbr energikonsesjoner
oppløsesog
nødvendigeoppgaveroverførestil Energipaanavdelingen
(anleggskonsesjoner)
og
(kraftleiecgrområdekonsesjoner).
enøk cgrmarkedsavdelingen
-

-

i
Det etableresen ny Avdelingfor Sikkerhetog beredskap.Beredskapsavdelingen
Energidirektoratet
cmgjørestil en seksjoni denneavdelingen.
Tilsvarende
bair
Tilsynskontoret(VVT) fra Vassdragsdirektoratet
cgså en seksjoni denneavdelingen.Virksomheten
på disseonwådenesamordnes.Beredskapsrådetrapporterer
til vassdrags-og energidirektøren.
Vassdragstilsynet
foreslåsfagligunderordnet Konnunaldepartanentet.
Els1kkerhetsavdelingenforeslåsfagligog
administrativtoverførtKommunaldepartementet.
I trådmsdkonklusjonene
1 Elsikkerhetsutvalgets
(Noll 1989:4) foreslårarbeIdsgruppen
at tilsynetmed elektramedisinsk
utstyr og Installasjonerleggesam ved at avtalenmellomNVE og TeloxA/S am
ti/synetsies opp snarestmulig (førapril1990)og at de sentrale filnksjoner
ved tilsynettilleggesElsikkerhetsavdelingen
direkte.Gmorganiseringen
antaså
gi en betydeligbesparelsefor staten.
Adffilnistrasjonssekretariatene
I direktoratene
trekkesInn og det etableresen
ny Administrasjonsavdeling.
Avde1ingsspesifikke
administrasjonsoppgaver
utfØres
i avdelingene.
Bistandskantoret
knyttestil administrasjonsavdelingen.
Arteids
flertall (unntatt
, Buttedah/ Win ård)foreslårat
NVEs ledelsestyrkesmed en assisterende
direktør,og at Administrasjansavdelingenlinjemessigunderlegges
assisterende
direktør.
Arbeids
mindretall (medlemmene fra Finansde ementet Mi1'øverndepartemntet)vil peke
at opprettelse
av en stillingSOM assisterendedirektør vil kunne skapeuk/arhetam ansvarsfordeling
i NVEs ledelseog uklarekammandolinjer.
Dettegjelder både i forholdet til linjelederne
(avdelingssjefene)
cgruellom direktørog assisterende
direktør.
NVES råd består cgrfbreslås
å fungeresom et rådgivendeorgansom direktøren
kan benyttei størresakerog spørsmålavprinsipiellkarakter.
Flertallet i arbeids
går san nevntinn for at 1VVEorganiseresetter
flertall
vil framheveat man innenfor
rammen av
denne modell. Arbeids
et begrenset antallstørreavdelinger,
ved dettealternativ,
cppnåren ønsket
av kraftproduksjon
og distribusjonfra kilde til
samordning
avplanleggingen
forbruker.En samlingav disseplanfunksjoner
bør cgsåryddeav veienuklararbeidsfordeling
og ivareta
behovetfor enhetligplanleggIngsgrunnlag
og afferd
utad.
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Arbeids
mindretallKielland Tvedeslutterseg til konsulentens
anbefaling mht. avdelingsstruktur,
med ncenmindrejusteringer,
og foreslårat NVE
organiseresettermodellA som innebærerfølgendeavdelingsstruktur:
Vassdragsavdelingen
Hydrologiskavde/ing
Ressursavdelingen
Ehergiplanavdelingen
Enøk og markedsavdelingen
Sikkerhetog beredskapsavdelingen
AdMinistrasjonsavdelingen
MOdellA er vist nedenfor:
Strekpunktene
underhver avdelingangiravdelingenes
hovedarbeidsfelt.

NVE
V.-E. Direktør
Ass.dir.

Hydrologisk Vassdrags Ressursavdeling
avdeling
avdeling
Hydrom
etri
Forbygning
Snøogis
Naturog
Vannbalanse landskap
Miljøhydrologi
Data

Energiplan Administr.
avdeling
avdeling

Konsesjon System
plan Fellestj.
Konsesjon Økonomi
Juridisk
Vannkraft- Produksjon Personal
Transmisjon/
Utvikling
undersøkelser
distribusjonData

Region
ktr.

Enokog
markedsavdeling

Sikkerhet,
beredskaps
avdeling

Vassdragstilsyn
MarkedsorganiseringBeredskap
Effektivisering
Enøk
Lokale.planl.

Forslaget skillersegfra fiertallets
forslagved at det opprettesen egen avdelingfor plan-og konsesjonsfunksjonen
på vassdragssiden:Ressursavdelingen,
san
tur-

vil

bestå

av Konsesjonskontoret

med Jus-/skatteenheten,

oppgaver

under Na-

med Vassog landskapsavdelingen
og Avdeling for vasskraftundersøkelser
dragsregisteret.
Energiplanavdelingen
vil teståav Systemavdelingen
og delerav
Konsesjonsavdelingen
i Energidirektoratet.
Ledelsenstyrkesmed en assisterende
direktør.

Mindretallet
visertil at NVE er gitt et samletforvaltningsansvar
for vesentlige inngrepsan påvirker de fysiskeforholdi vassdraget.
Dettespennerut
over ren vannkraftforvaltning,
og for å gi det samledeforvaltningsansvaret
den nødvendige integritet,
menermindretallet
at det må holdesorganisatorisk
skiltfra energisiden.
Skal vassdragsdelen
av NVE fortsattkunne ivaretaoppgaver ut over det å være en ren støttefunksjon
for energiforvaltningen,
må dette
gis en organisatorisk
markering.Avgjørendefor en effektiv vassdragsforvaltning er det også at plan ogrkionsesjonsfUnksjonene
blir liggendei sammeavde-
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ling.DissefUnksjonene,
har
sammenmed delerav Natur-og landskapsavdelingen,
i dag et nært samarbeldogutgjør et helhetligfagmiljøsam fUngerergodt,og
som det også derforer ønskeligå byggeviderepå. modellA vil kunne aksepteres av NVEs ansatte i bredereomfangennmDdellB, og vil derforogsåkunne
uheldigat behandgjennomføres
lettere.Mindretallet
ser det sanprinsipielt
lingenav tillatelsertil størreinngrepog iverksetting
av slikeinngrepfore(Vassdragsavdelingen
i modellB). Dettevil også gjelde
går i samme avdeling.
foreslårdelegerttil
sakeretterVassdragslovens
§5104-106,sam arbeldsgruppen
på vassdrags-og energisiden
WE. DETInødvendigesamordning
av planfunksjonene
fcrutsettes
regulertved samarbeidsavtaler
ogprosjektarbeid.
NVEs instruks
Arbeidsgruppen
har vurdertbehovetfor fortsattå ha en instruksfor NVE, eventuelti hvilkengrad instruksen
bør endresellerfcrenkles.Arbeidsgruppenforeslårat NVE fortsattbør ha en instruks.Instruksenbør derimotgjøresmindre
Enkeltepunkterhør tas inn i
detaljert
når det gjelderoppgavebeskrivelsen.
NVESøkonomiinstruks
ellerpersonalreglement
cgbeskrivelsenav NVEs råd er foreslåttendret.I kapittel4.6 har arbeidsgruppen
kanmetmed fors1agtil utfcrming av NVEs nye instruks.

Fleksibel
organisasjan
I mandateter arbeidsgruppen
bedt am å siktemot og kanmefram til en mer fleksibelorganisasjansform
for NVE, og at det innenforde rammersom gjelder for
Lehandlig av slikespørsmål,etableresrutinersom gjør det nulig å kontinuerlig tilpasseNVEs crganisasjonsform
til nye oppgaverinnenvassdrags-og energiforvaltningen.
NVE er bundet opp av statensfellesbestemmelser,
knyttettil opprettelse
av
stillinger,lønnsfastsettelse,
bevilgningsreglement
111.17.
Arbeidsgruppenlmirbe-skrevetnåværendemuligheterfor organisasjonsnessig
fleksibilitet
i NVE innenfor (.71se
rammer,og videreantpdethvordandennefleksibilfteten.bør
utøvespå
enkelte amråder.Arbeidsgruppens
generellevurderinger at det er en betydelig
grad av fleksibilitet
også innenfordagenssystem,men at NVE,som flere andre

etater,ofteikkeutnytter
dettetilstrekkelig.
Arbeidsgruppenhar viderebeskrevethvilkeorganisatoriske
spørsmålsan må behar2dles av Olje-og energidepartmentet,
av Arbeids-og administrasjonsdepartementetog Finansdepartenentet,
av regjeringen
og endelighvilkespørsmålsan må
til behandlingi Stortinget.
øko=niske og administrative

konsekvenser

viktig årsak til opprettelsenav arbeidgruppen var spørsmålet am ikke den
redUksjonsan har funnetsted og sam ventesinnenfor kraftutbygginginnebærer
at NVE i likhetmed en rekkeandresan påvirkesav dennenedgang,kan redUsere
sitt aktivitetsnivå.
Arbeidsgruppen
har med dettesan bakgrunnlagt vekt på å
identifiserehvilke oppgaversam er kraftutbyggingsrelatert
og i hvilkengrad
løpendeellernye cppgaverkan ivaretasgjennanen amprioritering
eller nytilførsel av ressurser.Reduksjoneni kraftutbyggiwharbetydd at NVE har kunnet
vie nye cppgaverstørreoppmerksomhet.
Det er viderelagt vektpå å analysere
hvilken effekt satsingenpå et mer effektivtkraftmarkedvil ha for 1VVE,selv
am det på det nåværendetidspunktkan være vanskeligå forutsedettei detalj.
En

Arbeidsgnippen
har både på vassdrags-cg energisiden
alleredekonkludertmed at
nedgangeni tradisjonelle
cppgavervil stilletilstrekkeligkapasitet
til rådighetfor nye oppgaver(jfr. kapittel3). Det arbeidsgruppen
vil vurderei det
følgendeer for detførstehvorstcrtromdeter forreduksjon
i antall stillingshjemler.Dernestvil gruppenvurderean den kampetanseNVE i dag besitter
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også vil være ti1strekkelig
for å løse de nye oppgaver NVE blir pd1agt. Det
framgåravkapittel3 at det delviser snakkan nye arbeidsoppgaver
som stiller
krav om annenkompetanseenn det som i dag finnesi NVE.
Arbeidsgruppen
har innenforden tilmåltetid cgressurserikkekunnetta må/ av
seg å gi detaljerteforslagm.h.ttil dimensjonering
og kanpetanseprofil
i NVEs
organisasjon.
Detteer hellerikkeønskeligav prinsipielle
grunnerda arbeidsgruppener av den oppfatningat vår tilrådning
skal trekkeopp noen hovedranner
og ellersvære retningsgivende
fdr oppgaverog ressursbehov
innenforavdelingene. Dermedgis NVE en hensiktsmessig
grad av frihettil selv å vurdereressursbehovog interncmdIsponerIng
i avdelingene.
Arbeidsgruppenhar valgtå diskutereNVES bemanningsnivå
ut fra det framtidsperspektivsom er trukketopp i kapittel3. Dettebeskriveren forventetutvikling med redusertvannkraftutbygging.
Et lavt a1ternativkjennetegnet
ved tilnarmetbortfal1av nye vannkraftprosjekter
inkludertopprustingog utvidelser,
vil Lli kort kommentertunderomtalenav de avdelingersom er særligberørtav
nivåetpå kraftutbygginger.
Arbeids
sla til NVES

år nedenfori 'ennomde enkelteavdeliner i flerta1lets
fore or anisas'onsstruktur.

Konsulentrapporten
gir mer detaljertetallfestede
anslagpå bananningsbehov.
Arbeidsgruppen
vil ikke ta stillingtil enkeltvisetalli dennerapporten,men
vil vise til at konsulentens
vurderinger
byggerpå arbeidsgruppens
forutsetningeri kapittel3 om utviklingen
i NVEs oppgaver.
Finansde ementets medlemmer (Buttedahl SUndber) menerat knnsulentens
ende1igedimensjoneringsvurdering
ikkefUlltut tar hensyn til dette. Etter
(71ssemedlemmersoppfatninghar hellerikkeflertalleti arbeidsgruppen
i sitt
dimensjoneringsforslag
nedenforfUlltut tatt konsekvenseneav de fdretatte
vurderinger.
Finansde tementetsmedlemmervil derforvise til egen særmerknad
vedrørendede økonomiskadministrativekcnsekvenser,som er plassert etter
flertallets
fors1agpå side 18 og 107.
Vassdrasavdelinen.
Vassdragsavdelingen
tiI
beståretterflertallets
knyttet
forslagav virksomhet
forbygninger,
vassdragskonsesjoner,
naturog landSkapog jurldiskespørsmål.
For
svirksomhetener ikke knyttettil utviklingen
i kraftsektoren.
Det
samiedeomfangvil være avhengigav de bevilgninger
som stilles til rådighet
fra stat og lokalekilder.Gitt dagensnlvå på forbygningsvirksanheten
har arbeidsgruppen
ikke grunnlagfor å fdreslåandrebemanningstallmed mindre det
skulle fdretasorganisatoriske
endringeri gjennomføringen
av forbygningsvirksomheten.Bemanningeninnenforanleggsvirksomhet
har vist en nedadgåendetrend.
Arbeidsgruppen
foreslårat dennetrendfortsettesplanmessigog at en eventuel1
raskereavviklingvurderessom ledd i den foreslåtteutredning av alternative
måter å utføreforbygningsvirksomheten.
Viderefdrutsettesat OED på bakgrunn
av den fdreslåttevurderingvurderermulighetene
fdr og konsekvenseneav en
overgangtil en ren ti/skuddsmcdell
for NVEs forbygningsvirksomhet.
Natur-

landskasvirksomheten
er tyggetopp i saranenheng
med utbyggingen
av
Reduksjonen
på detteområdettilsieren tetydelig
reduksjoni avdelingens
virksomhet.
AvdelIngens
kompetansev11 imidlertid
kunne
nyttesi forbindelse
med behandlingen
av inngrepssaker
i vassdragene (§§ 104106) i samtandmed forbygningssaker
og i arbeidetmed verneplaner.

kraft-

og overføringsanlegg.

Konses'onskontoreti dagensVassdragsavdelIng.har
hovedsakelig
vært beskjeft-
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og påvirkesav reduksjonenpå
igetmed konsesjonsbehandling
av vannkraftanlegg
denne sektoren. Dettevil i noen gradbll kompensertmed økte cppgaver
i tilknytningtil revisjonav vi1kår,behandlingav inngrepssaker
Dagensbemanninginnenfor
arbeidsområder
som vi1 omfattesav Vassdragsawlelingen utgjør125 ledereog saksbehandlere
og 10 kontoransatte.Flertalletforeslår at bemanningeni Vassdragsavdelingen
holdesinnenfor120 ledereog saksbehandlere.Inkludertkontorbetjeningblir
samletbananningi Vassdragsavdelingen
dermed 132 personer.Flertalletforeslårat to fastehjemleri Forbygningsavdelingenomgjørestil oppdragshjemler.
Den reduksjoni stillingsrammersom
er foreslåttforutsettes
foretattinnenfbrde organiserte
sti1lingshjemler.
H

ol isk avdel' .

HydrologiskavdeIIng utfører basisvirksomhet
1 form av forvaltningsstøtte
og
endeloppdragsvirksomhet.
Oppdragsvirksomhet
knyttettil utbyggingvil ventelig
avta, men avdelingenskompetanseinnebæreret potensialfor ytterligere
inntektsgivende
aktivitet.Avdelingenbør gls bemanningsmessigfleksibilitetog
insitamentertil å tilpasseseg cppdragsmarkedet
innenfor
de rammebetingelser
som er skisserti kapittel3. Arbeidsgruppens
fierta11foreslårat
avdelingopprettholder
et antallfastestillingshjemler
sam setteravde1ingen
stand til å utfØresln basisvirksarhet
dvs. forva1tningsstøttefunksjon
på en
tilfredsstIllende
måte. Avdelingenbør i tilleggtil dettegis en ransligadgang til cppdragshjemler
slik at dan mar forretaingspregede
virksomhetkan utvikle seg videre. Arbeidsgruppenhar vurdertbehovetfor basisaktiviteter
i
Hydrologiskavdelingog fbreslårat dissebør Iwnneivaretasinnentoren ramme
på 43 faste sti1lIngeri kategoriene
ledere,saksbehandlere,
spesialister
og
adninistrativt
støtteperschell.
I tilleggt11 dettebør avdelingenha et hensiktsmessigantallskrive-ogforværelsepersonell
ogoppdragshjemler.
Med overførIngenav VassdragsregIsteret
og NorskHydrologisk
kcinité
Innebærerdette at
flertalletforeslårenbananningI Hydrologiskavdelingpå 73 personerherav 20
cppdragshjemlerogtostillingerbetaltavKA-fondet.
Eher i lanavdel en.
Både Avdeling for vasskraftundersØkelser,
Systemavdelingen
og de/erav Konsesjonsavdelingen
som sammenutgjørdennenye avdelingen,
har vannkraftre/aterte
oppgaversan påvirkesav nedgangeni utbyggingav nye vannkraftan/egg
og overføringslinjer.
Arbeldmed cpprustIngcsrutvidelse
av eksisterende
anlegg,vassdragsplaniegging,
effektiviseringav systemetetc.kompenserer
noe for denne
nedgangen,rrenaktivitetsnivået
her er usikkerti årenesan koraner.
Samletsett
innebærer imidlertid dette en reduksjoni ressursbehovet
til de oppgaversom
skal ivaretasi dennenye avdelingen.
Arteldsgruppen
vil påpekebehovet for å
styrkeøkonomi-cgrmarkedskompetansen
i avdelingen.

De fUnksjonersom flertalletforeslårskal inngåi Ehergiplanavdelingen
sysselflerta11menerat oppsetteridag 34 ledereog saksbehandlere.
Arbeids
gavenebør kunne ivaretasinnenforen rammepå 30 personerinkl.kcntoransatte.
Enøk

markedsavdelin
en.

Denneavdelingenbestårprimærtav nye oppgaver,men førerogså videreoppgaver
fra Energiavdelingen
og Konsesjonsavdelingen
så san kraftleie-og anrådekonsesjoner,statsstøtte,
everksorganisering,
enøkm.fl.
Arbeidsgruppen
menerdisseoppgaverkan ivaretasmed vesentligmindreressurser
enn tilfellethar vært.Avdelingenvil også arbeidemed everksorganisering
og
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prognoser. Dertil kommer nye oppgaver på markeds- og enøk-området som vil kreve
økt kapasitet.Arbeidetmed ny energilovvil tr1ngestørreklarheti NVEs oppgaver i relasjontil organIsering
av energiforsyningen
og kraftmarkedet.
Rent
tallmessig vil nettoeffekten
av detteneppeinnebærebehov for flere stillinger
de første år, men utviklingen
av nye enøk-virkemidler
og større klarhet omkring
kraftrnarkedsorganisering
og markedskontroll
vil kunneendredette.
Med unntak av enkelte oppgaver på enøk-siden hvor det kan være hensiktsnessig
med teknisk bakgrunn, vil denne nye avdelingen kreve økonanisk kompetanse.
Det
må ved denne avdelingen etableres et økonanisk fagmiljø san har vært en mangel
i dagens NVE og san blir enda mer på7a-evet i frazntiden. Hvis ikke denne kanpetanseprofil
etableres,
ser arbei r7gnzppen ikke at intensjonen ved denne avdelingen kan oppnås.
Arteids
fiertall fbreslårat seksjanfor enøkog lokalenergiplanlegging etableresmed en grunnstamme
på 3-4 personerfor deretterå byggesgradvis
opp med kompetentperscnelltil en temanningpåamlag10 personerinkl.leder.
Tilsvarende børmarkedsseksjonen
etableresmed utgangspunkt
i en grunnstamme
på
4-5 personermed hensiktsnessig
kanpetanse og erfaringogutvikles til en seksjonpå omlag12 personer.Avdelingsleder
skalha økonanisk bakgrunn og relevant erfaring fra avdelingens
arbeidsområde.
Samletsettutgjørdetteen temanningpå cmlag25 personerinkl.knntorbetjening.
Dettefnrslaginnebærer at
13 stillingerinnendagensarbeidsamråder
bcrtfaller,
noe som imidlertid
kanpenseresav andreoppgaversan krever en tilsvarende
kapasitet.
Sikkerhet

beredska avdel

en.

Beredskapsavdelingen
og Vassdragstilsynet
har idag tilsammen18 ledereog saksbehandlere.Fire av disseer tilsattved regionkontorene.
Arbeidsgruppenforeslår at bemanningensamlet settbestår.Detteinnebæreren samletbemanning
inkl.kontorbetjeningpå
19 personer.
Administras

"onsavdelin en.

kapittel4 sier arbeidsgruppen
at en ikkeønskerå etablereordningersom gir
ram fdr utstraktdetaljkantroll
og ensidig regelstyring
avbeslublinger.
Dette
innebærer behovfor en liten,men effektivog kvalitativt
god administrasjonsavdeling.Arbeidsgruppens
konsulenthar foretatten detaljertgjennomgang
av de
admInIstrativefunksjoneroghar kenkludertat dissekan reduseresvesentlig.
Arbeidsgruppen
delerdettestandpunkt.
Dettesyneså kunne oppnås bl.a. ved
samordning avdirektoratsekretarlatene
ogAdministrasjonsavdelingen.
Besparelser kan oppnåspå en rekkeamråder.
AdMinistrasjonsavdelingen
og direktoratssekretariatene
har idag 95 stillingshjemlerog 87 besattestillinger.
Arbeidsgruppen mener at virksomheten kan bli
betryggendeivaretattinnenforen bananning på 55 personer.Kontorbetjening
i
fagavdelingene
er da regnetinn i fagavdelingenes
bemanningstall.
Tabellen på side 19 viseren samletoversiktoverflertallets
fdrsla til dimensjonering
av NVE. I følgeSt. prp. nr. 1 fdr 1989-90har NVE 370 fastestillinger og 17 tidsbegrensede
2/4-årshjemler,tilsammen387.Detteer NVEs nåværendestillingsramme.
I tillegghar
NVE tilsatt58 arbeidereved Forbygningsavdelingens
anleggsvirksamhet,
fem er midlertidigansattetterbygningsfUllmakten og fan hjemler stillestil disposisjan
av NORADgjennomen samarbeidsavtale. Tilsammenutgjørdette455 stillinger.
Arbeidsgruppen
fdreslårat Elsikkerhetsavdelingen
blir organisatorisk
utskiltfra AVE. Detteinnebærerat 57 stillinger tas ut av NVEs stillingsramme.
Viderefdreslårarbeids
flertall
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at stillingsrammen
reduseresmed ytterligere
62 stillinger.
Av NvEs stillinsramme på 387,foreslås
dennedermedredusert
fra 387 til268.Tillagttilsatte
2.11eggsvirksomheten,
etterloygningsfUllmakt
og etteravtaleMEdNGRAD utgjør
detteen redUksjonav stillingerfra 455 til 336.
Særmerknadfra Finansde

ementetsmedlemmer(Buttedahl Sundber):

Finansdepartementets
medlemmer vil vise til flertallets
begrunnelse
for sine
dimensjoneringsforslag.
Etterdissemedlemmersoppfatninghar ikke flertalleti
sine merknaderfUlltut tattkcnsekvensene
av de foretattevurderinger
om forIELV%
ventetutviklinginnenvassdrags-og energipolitikken
i arbeleNgruppens
rapporthar en betydeligdel av NVES
Som tidligere
beskrevet
knyttettilnytbygging
av
organisasjon
vært sysselsatt
med forvaltningsoppgaver
vannkraft.Markedsmessige
betraktninger
tilsieret meget begrenset behov for
Rellerikkepå nae sikt
synesdet å være grunnlagfor vannkraftutbygging
av særligomfang.

de nærmeste år.
nye vannkraft/gasskraftprosjekter

Ovennevntetilsier1 seg selv at forvaltningsoppgaver
knyttettil dettevil avta og dermedgl NVE færreoppgaver.Dertilkommerat satsningenpå et mer effektivt kraftmarkedogde prinsipperdettebyggerpå vil måttefå kcnsekvenser
både for innholdog omfangav framtidige
NVE-oppgaver
på vassdragssiden
og energisiden.Dette gjelderlkkeminstforholdettil dagenskonsesjonslovgivning.
Etterdissemedlemmersoppfatningtilsierdetteat det er grunnlagfor å fristillestørrekapasitetenn det flertallethar lagt til grunn.
Utfordringeneframover vil hovedsakeligligge
i å utnytteeksisterende
kraftsan
ressurserså rasjcfielt
i tilknytning
til den alleredeutbygde
Oppgavene innenfor vannkraftsektoren
vannkraften(opprustning,
fornyelseav kcnsesjoner
osv.)vil være avhengigav
hvordan regelverket
på amrådetutformes. Etterdissemedlemmersoppfatninger
det klaremuligheterfor å effektivisere
regelverk og saksbehandlingsrutinger
på disse amrådene. Bl.a.vil utviklingen
mot mer utstraktbruk av internkentrollprinsippet
i statligetilsynsaktiviteter
etter disse medlemmers syn gi
grunnlag for større grad av effektivisering/fristilling
avkapasitet
enn det
arbeidsgruppens
flertallhar lagt til grunn.

bØrNVE på forretningsmessig
grunnlag
Som anfØrt i denne rapporten
kunne yte
tjenestertil eksternebrukere. Dettemå skje på amrådersom og på en måtesom
Dettegjelderikke
styrker NVES evne til å ivaretasine forvaltningsoppgaver.
minstfor Hydrologisk avdling ogForbygningsvirksanheten.
Når det gjelder Energiplanavdelingen
vil Finansdepartementets
medlemmervise
til arbeidsgruppens
omtalevedrørendemuligopprettelseav et sentralnettselskap ogbetydningenav dettefor NVEs planarbeid.
I forholdtil flertallets
forslaginnebærerforslagetfra Finansdepartementets
medlemmerat antailetfastestillingerreduseresmed 36, mens antail oppdragshjemlerøkes med 2, d.v.s.en totalreduksjon,i tilleggtil flertallets,
på 34
stillinger(jfr.tabellenpå nesteside).
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Flertailets

og Finansdepartementets
forslag:
DAGENSSITUASJON ARBEIDSGRUPPENS
F'LERTALLSFINANSD.
FORSLAG
(se tab.5.1-5.6) FORSZAG
Stillings-AnsatteJustert Fordelte SUM
hjemler**
avd.bem.kontorstillinger

Vassdragsavdelingen 136

SUM

132 2

122 3

73 4

674

2

30

23

23

2

25

20

18

18

1

19

14

AdMinistrasjonsavd. 60

56

50

5

55

55

*Adm.sekr.E

21

16

*Adm.sekr.V

14

15

393

377

322

12

334

301

Direktører

3

3

2

2

1

Fou-koordinatorer

2

1

0*

57

53

455 1

434

336

302

135

130

73

78

73

Energiplanavdelingen 37

34

28

Enøk-og markedsavd.

32

25

Sikkerh/beredsk.avd 20

Hydrologiskavdeling

o Tils.

Elsikkerhetsavdelingen
Sum

324

2

12

*) EVt. FOU-koordinator
fonitsattinnarbeidet
i det totalebemanningstall.
**) Fem NORADbetaltehjemlerer inkludert.
OED/NVEstudsjett,
St.prp. 1, 1989/90 oppgirat NVE har 370 fastestillinger
og 17 tidsbegrensede
2/4-årsstillinger,
tils.387.Avviketi forhold til det
skyldes at tabelleninkludererForbygningsavdelingens
58 arbeidereved anlegg,
fem ansattepå bygningsfU11makt
og fem NORADbetaltehjemler.
Flertalletsforslag:Herav 2 oppdragshjemler.
Finansdepartementets
forslag:Herav4 oppdragshjemler.
Flertalletsog Finansdepartementets
forslag:Herav 20 cppdragshjemler.
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av flereav de
TVedes forsla innebærer en annenorganisering
Rielland
arbeldsfelter
som er amtaittidligerei dettekapittel. Mindretalletslutter
seg ti/ flertalletsamtaleav arbeldsfelter
og er dermed også enig i de bemanningstallsom er skisserti flertallets
forslag.Mindreta1letsorganisasjonsmcdell inneholderen avdelingn.rer
enn flertallsforslaget.
Det totalebananningstalletfor NVE er derforøketmed to stillinger.

EAGEMS SITUASWN

MINDRETALLELS

(se tab.5.1-5.6) FORSLåG
Stillings-AnsatteJUstert Forde/te- SUM
hjanler

**

Vassdragsavdelingen 119

avd.bem.

kontor
stillinger

118

116

2

118 2
69 3

Ildrologiskavdeling

69

74

69

Ressursavdelingen

30

31

25

1

26

Energip1anavdelingen

28

24

23

1

24

Enøk-ogmarkedsavd.

32

25

23

2

25

Sikkerh./beredsk.avd 20

18

18

1

19

Adninistrasjonsavd.

60

56

50

5

55

* Adm.sekr.E

21

16

* Adm.sekr.V

14

15

393

377

324

12

o Tils.
Direktører

3

3

Fou-knordinatorer

2

1

57

53

455 1

434

Elsikkerhetsavdelingen
Sum

2

2
*

326

336

*

12

338

*) En FUU-koordinator
er innarbeidet
i det totalebemanningstall.

**) Fem NORADbetaltehjanlerer inkludert.
OED/NVESbudsjett,St.prp.1, 1989/90oppgirat NVE har 370 fastestillinger og 17 tidsbegrensede
2/4-årsstillinger,tils.387.Avviketi forhold til
det skyldesat tabelleninkludererForbygningsavdelingens
58 arbeidereved anlegg,fem ansattepå bygningsfUlimakt
og fem NORADbetaltehjemler.
Herav 2 oppdragshjemler.
Herav 20 oppdragshjan1er.
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Gjennmrføring
Arbeidsgruppen
ser gjennomføringsfasen
som den sentraledel av anorganiseringsprosessen,og vil knmmemed vissesynspunkter
på gjennomføring
av arbeidsgruppens forslag. Arbeidsgruppenanser det nødvendigav'hensyntil de ansatteå
sikreat organisasjonsendringen
gjennomføres
så rasktsan
1m lementerin av
or anisas'oner Vassdrasener idirektørens
ansvarog
må i nødvendiggradforetasi samarbeidIrEdpersonalorganisasjonene
og i henhold til Glje-og energidepartanentets
instruks.
Arbeidsgruppenmeneratgjennanføringenkanprosjektorganiserespå
enslikmåte
at det etableresen sentralstyringsgruppe
ledetav vassdrags-og energidirektøren hvortildet er knyttetet sekretariat
med en prosjektleder.
Enkelte siderved omorganiseringen
san berørerNVEs stillingerog budsjettvil
måtteLehandlesi Stortinget.
Det er vesentligat forholdenelegges til rette
slik at nødvendige endringerinkluderesi forslagettil Ludsjettfor 1991og
dermedværepå plass fra/. jan. 1991.Andreforholdhar regjering,departement
og etaten selv anledningtil å gjennomføre(jfr.kapittel4.7) og bør derfor
kunneimplementeres
raskere.
Arbeidsgruppenpeker forøvrigpå en del tiltaksom vurderessom viktigeforå
sikreen god virkemåtei NVE og som vil bidra til å fremmeen kontinuerligutviklingog tilpasning
mellanmennesker,oppgaverog organisasjon.
De hovedområdenesom må vies spesielloppmerksomhet
vil være:målstyringog
virksomhetsplanlegging,
ledelseog samarbeldog personalpolitikk.
NVES strategiske
målstruktur
må utarbeidesi nart samarbeidmed Glje-og energidepartementet.
RovedvektenavrmiLformileringene
i forbindelsemed virksomhetsplanleggingen
bør leggespå en operativmålstruktursom omfatterde oppgaver som er delegertfra departementet.
For at avdelingenesdelmål skal være
hensiktsmessige
styringsne~pmå de fOrutenå værekonsistente
med de strategiskemål, være målbare,
NVE må bestrebe seg
knmmuniserbare
og etterprøvbare.
på å tli mer konkrete
med å kvantifisere
og tidfeste
sine
Størrefrihetfor d,?21
enkeltevirksomhetstillerandrekravtil styringog ledelse enn det san har vært vanligi statsforvaltningen.
Målstyringen
innebærerat det leggessterkerevektpå strategiskog motiverende
ledelse.Det betyr at man leggervektpå å trekkeopp hovedlinjene,fastsette
mål og leggeforholdenetil retteslik at målenekannås, samtfølgeropp resultatene.
Ledernes personalansvar
må følgesopp med nødvenclig
delegeringavmyndighetog
ansvar.Skal målstyringog resuitatansvar
ha meningmå ledernei utstrakt grad
ha nødvendigråderettover sine virkemidler.
Slik delegeringtil resultatenhetenekreverat etatenhar høy kcapetanse
også sentraltinnenforområdeneøkonomi, persora/
og utviklingslik at den sentraleadministrasjonsenhet
til enhver
tid kan væreet kvalifisert
hjelpe-og støtteapparat
for linjelederne.
Samtidig
er det administrasjonsavdelingens
ansvarå sørgefor at etatenhar de nødvendige overordnete
retningslinjer
san bidrartil fellespraksis; og å bistå med
opplæring,fortolkninger
osv.;og ivaretaoverordnetplanlegging,
cppfølgingog
evaluering.
Det vil også være viktigat etatenutnytterog videreutvikler
de mulighetersom
karriereveier.
Det er viktigat mulighetenetil etastatenhar for alternative
tlering av rådgiverog prosjektlederstillinger
samenmedden spesialistfullmaktenAVEhar,utnyttestil å kunnegi høyt kvalifisertfagpersonell
god lønn
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uten å sittei lederstillinger.
av fors1

an videreu

er

cgrMiljøverndepartementet
Det forutsettesat Glje-og energidepartementet
avklarerden framtidigemyndighetsfordeling
etterVassdragsloven
fØr owrganiseringeniverksettes.
Olje og energidepartementet
bør i samarbeid med miljøverndepartanentet
initiativ
til å utrede en nulig sanordning av datainnsamling i vassdragene
idag utføres av flere institusjoner.
(jfr. kapittel
4.5.2)
-

ta
san

fdr å gebyrbelegge
tjenesteri NvE er
Arbeidsgruppen
mener at potensialet
størreenn det san utnyttesog anbefa1erat dIsse muligheterutviklesvidere.
(jfr.kapittel4.5.1)
Arbeidsgruppen
fdreslårat Olje-og energidepartementet
lar en uavhengigin-

cgrfordelene
ved IVVEsegen anstitusjon
utføre en vurderingav effektiviteten
leggsvirksanhet
1 sambandmed forbygningsarbeider.
(jfr.kapittel4.5.2)Oljeog energldepartementet
bør cgsåvurdereau1Ighetene
for cgrkonsekvensene
av en
overgapg til en ren tilskuddsmodel1fbr NVEs fdrbygningsvirksomhet.
(jfr.
kapittel4.5.2)
Arbeidsgruppenanbefalerat Olje-og energidepartemntet
gjennardrøfter
interneorganisering
san ledd i oppfølgningen av arbeidsgnippens rapport.
kapittel
3.6)

sin

(jfr.

Arbeidsgruppen foreslårat Olje- og energidepartementet
og NVE foretaren
mer detaljertgjennomgang
av hvilke saker scm krever behandling
1 departementet, men også an NVE kan delegeresakertll andreetater.OEDs og NVEs virksomhetsplaner
børkoordineresslik at en sikreren hensiktsmessig
ansvarsfcrdeling (jfr.kapittel
3.6)
Arbeidsgruppenfcreslårat Olje-og energldepartementet
endrersaksbehandlerrutinenefor forvaltningav konsesjonsavgiftsfondets
midler og herunder
vurdererNVES,departementets
cgrforskningsrådenes
rolle. (jfr.kapittel3.10)
Arbeidsgruppenmener at det 1 forbindelse
med fornyelseav konsesjoner og
revisjonav vilkårvil værenu1igheterfdr effektiviseringav det framtidige
arbeidgjennomå innføre standardiseringog enklere retningslinjer.(lfr.
kapittel3.8.3)
Arbeidsgruppenfdreslårat avgjørelsesmyndighet
i sakeretterVassdragslovens §§104-106vedr.andreinngrep,delegerestil NVE og at departementet
trekker opp nærmere retningslinjerevt. utarbeiderforskrifter.(jfr.kapittel
3.8.3)
Det bør vurderesi hvor stor utstrekning
oppfølging av konsesjonsvilkår
basere seg på internkontrollprinsippet.
(jfr. kapittel
3.9)

kan

Videreti1råsat det påbegynneset arbeidfor å utredede framtidigearbeids
oppgaver,bgnanningm.v. vedrørendeelektromedisinsk
tilsyn/-kontroll
for gjennanføring avforvaltningsansvaretnår
dette eventuelt skal ivaretas av NVE
selv.(jfr.
kapittel4.5.2)
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Som vedleggtil arbeidsgruppens
rapportfølger:
Konsulentrapport
v/siv.ing.Ingefri.
Utboen
NVE-avdelingenes
oppgaver- sammendragav egenrapportering
mai 1989
NVE-avdelingenes
kontaktmønster/samarbeid
interntog eksterntmal 1989
Arbeidsgruppens
uttalelsevedrørende
Elsikkerhetsutvalgets
delinnsti1lingan NEMKO
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Kapittel

3. NVEs FRAWIDIGE OPPQWER.

3.1 Generelt

Siktemåletmed dettekapitteler å avgrensemål og cppgaverfor det ftamtidige
NVE. Arbel&gruppenhar tattsam utgangspunkt
at NVE er, cgrfortsattskal være,
et ordinærtforvaltningsorganunder
Olje-og energidepartmentet.
har på dennebakgrunnsettdet sam sin førsteoppgaveå identifisereoppgaverdet offentlige
må løse innenforvassdrags- og energisektoren.
hvIlke av disseoppgaversom naturligbør
Gruppen har lagt vekt på å kartlegge
hvilke
Gruppen har deretteridentifisert
tilliggeGlje-og energidepartenentet.
av clisseoppgaver NVE bør gIs. Eet avgrende
spØrsmål for avgrensing
av NVEs
oppgaverer derfor hvilket
ansvarsområde sam skal dekkes av oljeog energiministeren.

Arbeidqgruppen

NVEs framtidige
ansvarsanråde
energidepartanentets
arbeids-

og organisasjcn
og ansvarsanråde.

er følgelig

avhengig

av Olje-

og

Arbeidsgruppen
har på et prinsipielt
grunnlag drøftet
hvorvidt
miljøveranyrrlighetene bør ha særskilt
instruksjansmindighet
overfar de1er av 1VVEsorganisasjon
i lys av ansvarsfordelingen
innen vannresszsforvaltningen.
En instruksjonsnyndighet må gis i henhold til det forvaltningsansvaret
instruerende
myndighet har
gjennrin det
lovverket
san denne myndigheten forvalter.
Dette kan skape uklart
faglig
ansvarog få uhaldige budsjetbressige
og organisatoriske
konsekvenser.
I
Hermansen-utva1gets
innstilling
blir det poengtert
at al1e forvaltningsorganer
er ti/knyttet
et bestemt departanent,
og at dette departenent
har en a1minnelig
instniksjonsmyndighet
i forhold til de arganer san er urrlerlagt
det. Arbeidsgruppen
derfor ikke gå inn for en ny praksis med delt instruksjonsmyndighet
for 1VVE. Imidlertid
har man god erfaring
med å etablere
samarbeidsavtaler,
spesielt
zrp...11cmmiljøverrnyndighetene
og NVE. I den gz-ad slik bistand skal ytes må
den imidlertid
organiseres
med ryddige sanarbeidsavtaler,
og hvis samarbeidet
er av noe aufang og varighet,
også med et opplegg for
samarbeidets
økonaniske
sider.
Slike avtaler
må avklares med respaktive
fagdepartement.
Rent oppdragssalg (bruk av oppdragshjanler)
trenger ikke fagdepartenentets
godkjennelse.
hensyn

Arbeidsgruppenhar 1 sin diskusjonam clje- og energiministerens
arbelds-og
ansvarsamråde
lagt to hensyn til grunn:Det førsteer Ønsketan en rasjonellog
funksjonellarbeldsdeling
wilan
ulike offentligeorganer.Det kan ut fta dette
hensynvære fornuftigå la ett organvære ansvarligfor hele vassdragsfbrvaltInnenforden offentningen. Det andre hensynar ønsketan klare ansvarslinjer
lige forvaltning.
1 behovetfbr å styrke fagdeDette ønsketer de7 begrunnet
etater,og dels i at
partementetshelhetligestyr1ngsansvar
overforunderlagte
til syvendeog sist er parlamentariskansvarlig fbr
clje- og energlministeren
Ut fra dette hensyn kan
de aktiviteter
sam pågår innanfar underlagte
etater.
ansvar i vassdragene
det være fbrnuftig
å begrenseolje-og energindnisterens
til kraftproduksjon.
til bare å amfatte saker san har tilknytning
I den fØlgendediskusjanen
er det utelukkande
det fOrmelle,crganisatoriske
og
ansvarsam omtales.Blant annetdrøftesspørsmåletom
endelige parlamentariske
ansvarfor at miljølnteressene
ivarehvem sam skal ha det forvaltningsmessige
ikke
tas ved forvaltningen
av vassdtagane.Eersamolje- og energiministeren
cg'underskal
ha dette ansvaret,
innebærer selvsagt
ikke det at departementet

lagteetaterved sin oppgaveutførelse
fritasfbr å ivaretamiljøinteresser.
Det
at departementeter cg underliggende
er tvertimot
etater bidrar
en fbrutsetning
regjeringens
intensjowx
på miljøcmrådet.
til å cppfylle
NVE må derfar i sin
saksbehandling
sørgefbr at miljØhensynene
ivaretasi tråd med regjeringens
ge-
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synspunkter
nerellepolitikkpå miljøamrådet.
Det vil si at miljøforvaltningens
må innhentesog vurderes,men innebærerikke at NVE skalbyggeopp en egenorganisatorisk
enhetfor å ivaretamiljøhensyn.
MindretalletRielland
IVedemenerdet bør være opp til NVE selv å bestemme
hvordanetatenskal ivaretamiljøhensyn,
også organisatorisk.
Denne grenselinjenmellamå ha et ansvarog å ha et forvaltninsmessi ansvar
ansvar,
er viktig:Dersamalle offentligeorganerskalha et forvaltningsmessig
vil lik kcypetansebli byggetopp i ulikeoffentligeorganer.Dettevil skape
mangeog uklaregrenselinjer
mellanulikeoffentligeorganerog vil kunne ha
sam konsekvens en stor,lite effekttvcgrkostbarstatligorganisering
av arbeidscppgaver.
Tre dinEnsOner
Olje- og energiministerens
ansvarsamrådekan, på vassdragssiden,
avgrenses
langs tre dimensjoner.
Den førstereiserspissformulert
spørsmåletam ydnisteren skal være ansvarligfor forvaltningen
avhele vassdragetellerbare for
produksjanavkraft. Bakgrunnenfor at det herkan værenødvendigmed en grensepppganger at flereinteresserover tid er blittinvolverti forvaltningen
av
vassdragene.
I utgangspunktet
var det i hovedsakvasskraft-og tømmerfløtingsinteressersam var representerte
i vassdragene.
Det var derfornaturligat forvaltningsansvaret
tle lagt til det daværende Industridepertementet
og senere
overført Glje- og energideparte~tet. Over tid har andreinteresserså sam
miljø,fiskeoppdrett
oghensynettil naturforvaltning
fått en mer sentralplass
ved utnyttingenav vassdragene.
Denneutviklingen
gjør det ikkelike naturlig
at olje-og energiministeren
skalvære ansvarligfor forvaltningen
av all virksamhet i tilknytning
til vassdragene.
Spørsmålet am den framtidigemyndighetsfordelingetterVassdragsloven,
herunderhvorvidtOEDs ansvarskalbegrenseseg
til vannkraftsaker
er Witt reistav Miljøverndepartanentet
i.løpetav arbeldsgruppensarbeid.Arbeidsgruppen
vil gi uttrykkfor sitt standpunktsenere i
rapporten,men vil påpekeat dettespørsmåler av en slikprinsipiell
karakter
og har slikekonsekvenser
for NVEs framtidigeoppgaver,
crganisasjon
og bemanning at dettefCrutsettesavk/art
mellomde berørtedepartementer
før omorganiseringenav NVE iverksettes.
Den andredimensjonengår på hensynettil Irdljøet.
Uansettam clje-og energiministerenskalværeansvarlig
forvassdragene
totaitsettellerbarefor produksjonen av kraft, må spørsmålreisescm ministerenskal være ansvarligfor
systematisk
å ivareta
miljøverninteressene.
I St. meld. 46 Om miljøog utvikling,er framholdtat en "leggeravgjørende
vekt på at hensynet
til en bærekraftig
utviklinginnarbeidesi all samfunnsplanleggingog sektorpolitikk.
Landbruks
, fiskeri-,energi-,samferdselsmyndigheter
osv.skalha ansvaret
for å sikreat utvikling og planlegginginnen
sektorene er i tråd med en bærekraftigutviklingog at tudsjettog andre
virkemidler
utformes
slik at eksisterende
miljøproblemer
reduseresog nye forebygges."(5.71)
-

Dette kan tolkespå fleremåter.Dersomdet innebærerat clje-og energiministerenskal gis et forvaltningsmessig
utvidetmiljøansvarinnebærerdet at han,
innenfor sitt forvaltningsapparat,
yå ha tilgangtil spesifikkkanpetansepå
miljøvernspørsrål.
InnenforNVE og Oed kunnedettef.eks. tety egne kontorer
eller seksjoner for Irdljøvern.
Det er tidligereamtalthva dettekan bety for
cppbyggingen
av en rasjcnellog effektivstatligorganisasjon.
Den tredje dimensjonen
går på am olje-og energiministeren
bare skalvære ansvarligfor prcduksjonog frambringelse
av enargi,elleram hans ansvar også
skal omfatte sikkerhet-,tilsyns-ogkontrolloppgaver.
EtterBravo-ulykken
i
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Ncrdsjøen
i 1977tle ansvaret
på petroleumssiden
fra1979,deltmellomOlje-og
energidepartementet
og Kommunaldepartementet.
Eh tilsvarende deling er ikke
gjortpå energisiden.
I prinsippet
er forholdet på petroleumssiden
og landenergisidenidentiske.
Detmå derforvurderes
hvorstortsikkerhetsog kontrollansvarclje-og energiministeren
skalha.
Prinsi
Vurderingerav hvor langtclje-og energiministerens
ansvarskalstrekkeseg
langsde tredimensjcnene
vilha avgjørende
betydning
fororganiseringen
av NVE
sam et forvaltningsorgan
underlagt
Olje-og energideparternentet.
Eersamoljeog energiministerens
ansvarbegrenses
tilbareå omfattevannkraftog ikke å
inkludere
ndljøhensyn
og sikkerhet,
kan dettefØretilbetgdelige
endringer
fdr
NVESorganisering
og derm9dfor tilsettingsforholdet
fordelerav NVEs ansatte.
Arbeidsgruppen
vurderer
dissespørsmål
samså prinsipielle
i karakter at de bør
avklares før en tar stilling tilet endeligforslag
til organisering
av NVE.
Nedenforhar arbeidsgruppen
presentertde viktigste
framtidige oppgaver
for
energi-ogvassiragsforvaltaingen.
Detteer gjortmedutgangspunkt
i de gjeldendeenergi-og vassdragspolitiske
målsettinger.
Arbeidsgruppens
synpå sAr)rsmåletom hvorutstrakte
oppgaver
samskaltillegges
NVE,herunder
deprinsipielle avvelinger gruppen har redegjort
foroverforvilframgåav framsti1lingen
under.
3.2

"litiske

Arbeidsgruppens

mål.

antale

av energipolitiske

mål er ikke ment å være utt~ende,
san ventes å berøre
san innebærer endret

men konsentrerer
oppnerksanheten
an politiske
målsettinger
energifozvaltningen
enten i form av nye oppgaver eller
vektlegging

av nåværende

oppgaver.

Arbeidsgmppens
vurdering
følgende stortingsdoktme.nter:
St.meld.
St.meld.

nr.
nr.

46 (1988-89)
61 (1988-89)

av de energipzlitiske
Miljø og utvikling
Energiøkonanisering

mål bygger

først

og franst

på

og energiforsicaing

Det vilfbrtsatt
væreen cverordnet
eneri litiskmålsett" å fremmeen samfunnsøkonomisk
rikti oduks'on trukav eneri. Med dettesam utgangspunkt
mener arbeidsgruppen
målsettin
vikti eneri litisk
at en
Nbr e ståroverfor i 90-årene
blirå sikreat økendemil'økrav
til oduks'on
truk av ener i int eresi et slikt
Energiforsyningen
må organiseres
ramer san settes
av miljøkravene.
dets ressurser
og dermed stinulere

på en økonanisk rasjonell
måte innenfor de
Det vil bidra til en best nulig bruk av landen økonaniske veksten.

De miljømessige
rammebetingelser
somer foreslått
i ovennevnte
stortingsdokumenterkankommetilå bety at det må settesiverkti/taksomvil innebæreen
gradvisutflatingav den samledeenergibruken
frazn mot århundreskiftet.
Det
skalsk"een over
frade mestforurensende
enerikildene
tilde mincIre forurensende.Stortinget
har ved behandlingen av ovennevnte
meldinger
i hovedtrekk
sluttetseg tildissemål.
En gjennomgangav Stortingets behandling
avmeldingene
og de standpunkter som
visernyanseri oppfatniner uttrykttådemht. energibruk
og miljanålsettinger
gene. En hoveffi<onklusjon må imidlertidvære
at opprerksanhetenførst
ogfranst

27

av energibruken
og i særdeleshet
mot nivået på
bør rettesmot sammensetningen
brukenav forurensende
energibærere.
RegjerIngensmål kan innebæreat energitil nye formålmå gjørestilgjengelig
uten å øke den samledeprodUksjonav energi.Dettebetyrigjenat dagens bruk
av energimå effektiviseres.
Enøk-meldingen
viserat det er et betydeligpotensialfor lønnsomenergisparing
i det eksisterende
system.For å nå regjeringens
mål blir energiøkonomisering
og energiforskning
en stadigmer betydningsfull
del av energipolitikken.
De betydeligeressursersan hittiler blittkanalisert
mot utbyggingav produksjonskapasitet
for energimå i størreutstrekning
investeresi tiltakfor å frigjøreenergii det eksisterendekraftsystemog hos
brukerne. I den utstrekninslikkrafto ekkin ikkeblir tilstrekkelitil
dekkeetters rselen,bør en samtidi som en tar
til kravetam samfUnnsøkonomisklønnsamhet, ioritereu
ttin avfo
bare ener ikildersan medfører de minsteul
for mil øet. For at nye fornybareenergikilderskal bli
attraktivealternativerer det nødvendigmed økt innsatsinnenforfOrskning,
utviklingogdemonstrasjanavny teknologi.
Ulemper ved vannkraftutbygging
kan ogsåkommei et nytt lys ved de fareneen
ser ved bruk av fossilebrensler.Fbrbrenning
av fossiltbrensel innebærer en
rekke utslippmEdbådelckaleog globaleskadevirkninger.
For å reduseredise
ulempenehar Norge inngåttfiereinternasjonale
avta/er
am stabilisering
og reduksjonav.utslippene
avnitrogenaksider
(M9X"er)
og svoveldloksider
(SO2).Den
nye regjeringen
har i sin tiltredelseserklæring
varsletutredninger
med sikte
på raskere reduksjan avutslippeneav NOX og S02• Regjeringen
at
har vedtatt
stabilisering
av CO2-utslippene
på 1989-nivåinnenår 2000 er et mål man vil
arbeidefor å nå, uten at regjeringen
nå binderseg opp før nærmereutredninger
fbreligger.
En rask gjennamføring
av tiltakfor å nå disse målsettingenevil
kunne få betydelige virkningerfor forbruketav oljeprodukter
og dermedfor
landetsenergiforsyning.
Ensterkbegrensningavforbruketav fossilt brensel
vil måtte innebære økt etterspørse1 ettervannkraft.Dettevil på lang sikt
kunnemedførebehbvfor ny vannkraftselvam gasskraftisolertsett kan synes
økonaniskmer fordelaktig.
125 TWh er så langtsatt sam en rimelig111ustrasjon
på en skånsam vannkraftutbygging.
Samletplanskalleggestil grunnfbr utbyggingsrekkefølgen
og utgjørsammenmed verneplanene en foreløpigrammefOr norsk

vannkraftutbygging.

Mil 'øvernde tementetsmedlem (Winård)menerat det er viktig å utnytte
det
eksisterende
potensl.alet
Innen enøk,nye fcrnybere energikilderog et mere
effektivt kraftmarkedpå en slikmåte at 125 TWh utbyggetvannkraftikkebere
blir en rimelig illustrasjon
på, men cgså et takfor norskvannkraftutbygging.

Det framtidige arrfangav elektrisk kraft prcdusert fra gass er usikkert og eventuell utbygging vil kunne bli skjøvet ut i tid både san følge av redusert
ettersporselog på grunn av miljørnessige konsekvenser
av slik elprodUksjon.
Myndighetene
står her i en valgsituasjon
der det må fbretasen avveling mellom
de lckalemiljøproblemer
sam fØlgerav fortsatt vannkraftutbygging
mot de globele klimaproblemer
sam følgerav økt forbrenningav fossilt brensel (gassen mu/igrolle
kraft). Utbygging av gasskraft hør også sees i sammenhengmed
for Norge SOM eksportørav kraft til erstatningfor mer forurensendekraftproduksjoni andreland.
miljøproblemene
knyttettil energibruker imidlertidstørstinnenfortransportsektoren.Energibruken
i transportsektoren
har til nå vært lite påaktet.De
problemersan knytter seg til energibruken
Llir nå gitt større
i dennesektoren
oppmerksomhet.
Energibruken
i transportsektoren
påvirkesimidlertidmest effektivt gjennom miljø-og samferdselspolitiske
tiltak.Energibruken
i transportsektoren har derforfåttbeskjedenplassi energipolitiske
dokumentersenest i
St.meld.nr. 61 (Enøk-meldingen).
I de meldingersom er lagtfram gis det imidlertiduttrykkfor at spørsmålknyttet til energibrukeni transportsektoren
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(priser og a/ternative
drivstoffer)
børc--restilgjenstand
for størreclopmerksomhet
ogsåfraenergimyndighetene.
Arbeldsgruppen vil vise til regjeringens rr Jrnå legge opp til en pris- og avblirreflekterti energiprisgiftspolitikk
san sørgerfdr at miljøkostnadene
ene.Dettegjeldersærligprisenepå fossilebrensler.
Ved en slikpolitikk
vil
prisnivå
cgrprisforhold!kunne
regulere
detsamiedeenergiforbruk
og valg blant
energibærere
og dermedbidratilen mermiljøriktig
energisektor.
Energiprisene
og prisforholdet
mellomde ulikeenergibærere
er et heltnødvendigvirkemiddel
dersom en skalkunnenå måletom å vrienergibruken
overmotrenereenergiog
etterhvert
flateut energibruken.
Stortinget
vedtoki samband
med behand1ingen
av St.meld.
61 et forslagderStortinget.ber
Regjeringen
foretaen totalvurderingav detncrskeavgiftssystemet
med tankepå den samledemiljøeffekt
dette
girog at forslagtilavgiftsendrInger
leggesframså snartsan
Det er gjennomårenebygdoppen storrea/kapita/
i kraftfbrsyningen.
Den samkroner.En kan grovt
lede rea/kapita/en
er i 1988anslåttti/ 183 milliarder
sett si at Norge har gjennomgått
ressurskartleggingscgutbyggingsfasen
av

vannkraftressursene.
Utfordrin
en framover
vil hovedsakelili e i
odukdvs,bådevannkraften
sbnsfasen hvilketinnebærerå u tteressursene,
rea/kaita/enbestmuli.
Brukenav ressursene
i kraftforsynIngen
kan effektiviseres
gjennan:
etinerutviklet
markedfdrelektrisitet
en hensiktsmessig
organisasjonsstruktur
i energiforsyningen
av energien
1-los
brukerne
en mer økonomisk
utnyttelse
Alle ovennevntestortingsdokurre.nter
framhever
betydningen
av å utvikleet mer
effektivtkraftmarked. Målet er en testnuligutnyttelse
cgfordeling
av energiressursene.
Kraftforsyningen
må crganiseres
slikat hverenkeltenhetut fra
egnelønnsomhetsvurderinger
i størstmuliggradtreffer
samfunnsmessig
riktige
avgjørelser.
En utviklingav kraftmarkedet
tørbyggepå en mer fleksibel
prisdannelse
på
alletyperavkraft enn / dag.Et merutviklet
krafbnarked kan gi en bedre tilpasningmellom prodUksjonsmulighetene
og forbrukernes
etterspørsel.
Vedat
kraftprisene
i størregradenn1 dag gjenspeiler
overskuddsellerunderskuddssituasjoner
i markedet blir detlettereå finnebrukernes villighet
tilå betale kostnadene
vedny kraftutbygging.
Dervedkan en oppnå en riktig avveining
mellan ny kraftutbygging
og økoncmiseringmed
energibruken.
Et mer effektivt
kraftmarked
kan cgså styrkegrunnlaget
fdrå bedømmehvoreffektivt
den lokale
fordelingenav kraft drives,og hvorinnsatsen
for energiøkonomisering
gir
størstavkastning.
Arbeldetmed å effektivisere
kraftmarkedet
tarogsåsiktepå å utnyttede fdrdelenesomfinnespå overføringsog distribusjonss1den
veden sammenslålng
til
færreenheter.
1+1ndighetene
har tidligere
gåttinnforfylkesomfattende,
vertikal integrerte
energiverk.
Dette vilikkelengerværenoe krav.Det vilsnarere
er forskjellige
virksomheter.
Det
tli lagtvektpå at prodUksjonog fordeling
fbrutsettes
imidiertidat vertikalt
integrerte
energiverk
bliroppde/ti selvstendigeforretningsmessige
enheter
forprocluksjon
og distribusjon.
Dettevil
værenødvendig
for å sikrekostnadseffektivitet
og godøkonomisk
styring.
I endel tilfeller
vildetogsåværeaktueltå skilleut egneproduksjonsselskaper.
En oppdeling
av de vertikale
energiverkene
i resultatenheter
og et innslagav
uavhengigekraftselskaper
er nødvendig
forå utvikle et mer omfattende og effektivtkraftmarked.
Et effektivt
kraftmarked skal også medVirketil at uavhengige
prodUsenterav
alternativ energi frafdr eksempel
vindkraftverk
fårfastsatt en verdi på sin
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kraftsom gjenspeller
verdienav slikeproduksjonsfnrmer.
Utviklingen
mot et indremarkedinnenfordet eurppeiskefellesskapvil innebære
økt konkurranse
på energimarkedene
og avviklIngav monopoler.Målsettingen
er å
senke energikostnadene
innenfor EF ved å skapeøkt konkurranse
mellomulike
energlbærere
og energiprodusenter.
DersomEF lykkesmed denne politikkenvil
dette medfdreet mer effektivtenergimarked.En nøkkeltil å oppnådetteblir
mulighetene
for bruk av "common carrier"-prinsippet
ved transportav ulike
energibærere.En gjennomføringav detteprinsippetvil kunnereduseretransportkostnadene
for elektrisitet
og gass i EUropa.Ved en norsk tilpasningtil
det indremarkedvil dettetrekkei retningav økt lønnsomhetav elektrisietseksporttil EUropa.Det er også vedtattdirektivforslag
som vil påleggepartene
i storeenergikontrakter
cpplysningsplikt
an priserog på lengresiktan kostnadsforhold
for å skapestørregjennomsiktighet
og prislikheti det indre markedet. Det knytterseg også interessetil EFs behandlingav miljøutfordringene
og spesielthvordandettevil påvirkeframtidigevalg av energibærere
1 kraftprodUksjon.
UtviklingeninnenforEF på cltsse områdene vil kunne få betydningfor Norgesom
gass- og elkraftprodusent
/eksporbør.
Norgesframtidigetilknytningså vis
EF vil naturligvis
være bestemmende
fdr viktigedelerav vår
energipolitikk.
En tilpasnIngtil det indreMarked:kan.
kreveat ogsåforholdene
omkring kraftomsetningi den norskekraftsektoren
må endres.Dettegjelderen
rekkeinstitusjonelle
og tradijonellerestriksjonerpå omsetning mellom de
ulike
enhetene i sektoren.Arbeidsgruppen
har imidlertidikke sett det som sin
oppgaveå vurderehvordanulikescenarierfor Norgesfdrholdtil EF kan påvirke
NVES znålog oppgaver.Utviklingen,
ikkeminstkonsekvensene
for Norge,er meget
usikre.

Letydelig
form vis

Tilpasningeneinnenfor EF på elsikkerhetsanrådet
bl a. ved innføring
av lavspenningsdlrektivet
cgrNorgestilpesningtil dette,innebærerat Norge må akseptere internasjonaleprøveinstitusjoners
godkjenningog sertifisering
av
elektriskutstyrog at Nemkomå skillesut sam en frittstående
uavhengigprøveinstitusjon
san må være forberedtpå å møte konkurranse.
Innenfor EF fdregårdet en samordningav tiltakog progrannerfdr energløkonoog energiforskning.
Det blir en utfordring
for Norge å dra nytte av
det arbeidetsom skjerinnenforEF. Det vil kunnetli nødvendigmedøkt innsats
fdr å etablerenultilateralt
og bilateraltsamarbeld,evt. også direkte norsk
deltakelsei prosjekter.

misering

Norge har utviklet betydeligekspertiseinnenforenergisektoren.
Bistandtil
utviklingsland
på områderinnenforenergisektoren
der Norgehar spesiellkcapetansevil være viktig.
3.3 Framtidi o

fbr

orval "

I likhetmed diskusjonen
ovenforer ikkedennebeskrivelsetenktå væreuttOmmende,men kun omfattenye oppgaverellervesentligcmprioritering
av oppgaver
som venteså følgeav energipolitikken
slik den er Leskrevetover.
I cgmedat omfangetav vannkrafbutbygging
er sterkt redusertden siste tid og
fdrventeså holde seg på et moderat nivå, vil forvaltningsoppgaver
knyttet til
utbygging
av ny vannkraft også Lli betydeligredusert.MUlighetenfor å måtte
stabilisere
energIbniken
kan føre til at utbyggingav ny energiprodUksjon
vil
Lli ytterligereredUsert.Miljøulempene
ved vannkraftutbygging
kan imidlertid
knmmei et nytt lys med den økte vekt som leggespå fdrurensningene
fra fdssile
brensler. For å kunne ivaretadet systemvi har ogha en beredskapfdr eventuellenyutbygginger
er det viktigå opprettholdeen basiskompetanseinnenfor
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o atnin vil arbeidet med o rustvannkraftsektoren. Etter arbeids
vedlikehold av det eksisterende vannkraft sten bidra til
• /utvidelse
ettholdelse av slik kom tanse. Utlø te konses 'oner, h 'emfallsaker
eventuell lovbestemt ad an til vilkårsrevis 'oner vil kunne 1 e besla
° beeli forvaltnin ska itet. Arbeidsgruppen mener derfor det bør være et mål
å effektivisere
regelverk og saksbehandlingsrutiner i denne type saker.
Energipolitikken framhever energløkonanisering som ett viktig virkemiddel fdr å
frigjøre energi til nye formål og være et alternativ
til økt produksjon av
energi. Energiøkonaniseringkan være svært lønnsomt fdr energibrukere cgrprodusenter, men blir likevel ikke gjennomfØrt i ønsket omfang. Samfunnsøkonomisk
bør en investere i enøk-tiltak så lenge dette er billigere enn å øke prodUksjonen av energi. Skal enøk bli et reelt alternativ til ny produksjon kreves betydellg statlig innsats og et mer utviklet marked for kraft. Statlige enøk-tiltak
flnansieres over Olje- og energideparternentets Ludsjett og økt satsning innebarer økte forvaltaingsoppgaver.
Stort
smel • nr. 61 om ener ickmdmiserin
iforsknin
beskriver forvaltnin so avene (bl.a. i kapittel 11). De
viktigste cppgavene er:
Energiprispolitikken/Effektivisering
av kraftmarkedet
Informasjon
og holdningsskapende arbeld.
Opplæring og videreutdanning.
Utforming, iverksettelse
og oppfølging av progranmer for:
forskning
utvikling
prototypproduksjon
teknologIspredning gjennan støtte til denunstrasjonsanlegg,
områdenes nye fornybare
energikilder
og energiteknologi
Forvaltning
av statlige
tilskudd.
Normativt arbeid gjennan tilrettelegging
av ranmevilkår
Deltakelse
i utvalg,
utredninger,
internasjonale
fora.
Koordinering
nellan znyndighetsorganer.
Budsjettforberedelse,
prioritering.
Utvikling
av energi/enøkpolitikk
Enøk i statens
bjgg
Enøk i Statkraft

(lover,

innenfor
forskrifter).

Et viktig
framtidig el-ement 1 en miljøvennlig
energipDlitikk
er sterkere satsing på nyefornybare
energikilder
i.tilleggtilvannkraft.
Forå gjøre disse
attraktivt
supplemnt
energikilder
til et økonamisk
til vannkraft kreves fmtsatt satsing på forskning, utvikling, prototyp og demonstrasjons programmer.
Statlige oppgaver på dette området er nevnt avenfor sammenmed fOrvaltningsoppgavene fraSt.meld. nr. 61. Frismekanismene
blir et viktig
virkemiddel fdr å
bidra til ennermiljøvennlig
energibruk. Ansvaret for å iverksette miljøevgifter o.l. tilligger Finansdepartementet og arbeidet med dette skjer i et samarbeid nEd tl.a. energimyndighetene.
Effektivisering
av kraftmarkedet er amta/t som en annen av de energipolitiske
hovedutfOrdringer og er samtidig en viktig forutsetning
for at energiøkonomisering skal skje lettere og på en samfunnsøkonomisk riktig måte.
I enkelte
forvaltriing.

sanmenhenger vil et effektivt
marked stille
andre krav til offentlig
Større grad av "markedsregulering"
og mindre grad av lovregulering

av alle fcrhold vil få klare konsekvenser fOr energi
cg innhold cgamfang i de oppgaver disse skal ivareta.

-

og vassdragsmyndighetene

Det vil Leks. måtte få
konsekvenser fdr utføring og håndhevelse avkonsesjonslovverket
(her kommer
ogsåbruk av internkontrollprinsippet
inn). Det blir imidlertid en viktig utfordringfdr energiforvaltningen å legge forholdene
til rette fdr at markedet
skal kunne bli mer effektivt
og senere følge opp markedet.
I en tidli
fase
blir de vikti ste forval
• so avene å:
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analysere kraftmarkedet
- påpeketegrensninger
og muligheterframhevetiltak.
gjennamføretiltakfor å få markedettil å fungeretedre.
I en senere fase vil et effektivtmarkedkreveoppfølgingcgkontroll.
Dette
betyrat myndighetene
må:
føre tilsynmed markedsansetningen
og bidra til at markedet
fungerer,herundereksempelvis
spre informasjon
an prIser
kontrollereog regulerede "naturlige"
monopolene,
herurrIer
sikrefri adgangtil nettet- samenligneleveringsvilkår
sanmenligne
effektivitet
sikrerimeligevilkår/prisformater
sikreleveransevilkår
for snå uavhengigekraftleverandører
sørgefor samfunnshensyn
ved vunlerIngav utbygginger
Desentralisert
markedkreverutviklingav bedreramnevilkår
og ikkedetaljstyring.
(tillatemarkedsorienterte
utbyggingsbeslutninger)
Et viktig element i en effektivisering
av krafbnarkedet
kan være en friere
stillingfor Statkraftder selskapetgis en sterkere forretnIngsmessig
profil
cgrfrihettil å fastsetteprisercgrleveringsvilkår.
En slikutviklingvil kreve at Statkraftfritasfor flereoppgaveravforvaltningsmessigkarakter.
Eisse
cppgavene må i så fal1 ivaretasav energiforvaltningen.
DersamStatkrafti
framtidenfår en frlerestillingvil detteinnebæreat energiforvaltningen
må
tehandle Statkraftsvirksamhet
på linjemed den oppfølgingsam skjervis å vis
den øvrigeenergiforsyningen.
I hvor storutstrekning
detteinnebærertilleggsoppgaver eller kapasitetsutvidelse
må drøftes.Arteidsgruppen
som tehandler
Statkraftsoppgaverog organisasjan
vil drøfteplasseringen
avf'orvaltningspregede oppgaver SOM 1 dag ivaretasav Statskraft.
NVE-gruppen
har grunnettidsfristenikkemottattgjennamdrøftede
synspunkter
på dettespørsmåletfra Statkraftgruppen.
Elsikkerhetsvirksomheten
ståroverfornye utfordringer
i forbindelse
med norsk
tilpasningtil utviklingeninnenforEF. Arbeidsgruppen
har amtaltdettetema i
delinstillingenam NEWO sam Lle oversendtOlje-og energidepartementet
1.
juni.Blantcppgaversam vil kreveøkt cppmerksamhet
i åreneframover vil arbeidsgruppen
nevne:
Forvaltningsoppgaver
ved kantrollav elektrIskmateriell,utstyrog
apparater,ved norsk tilpasningtil EF's indremarked
Fastsettelse
og oppfølgingav felleskvalifikasjonskrav
for elektrofagfolk
i forbindelse
med fri tevegelseav arbeidskraft
innenEF/ .8:14•TA

Internasjcnalisering
av elektrotekniske
fOrskrifter
og normer
Sikkerhetskontrcll
av elektrcmedisinsk
utstyr
Forskningog utviklingInnenfagamrådetelsikkerhet
Elsikkerhetsinformasjon
til allmenheten.
Utviklingen
mot størretruk av internkontrollprinsippet
i statligetilsynsaktiviteterfcrdreren planmessigamleggingsprcsess
innenfor el.tilsyns-virksomheten (jfr. amtalenav andreutfordringer
for energi-og vassdragsforvaltningen
over).Elsikkerhetsvirksomheten
stårogså ovenfornye utfordringer
i forbindelse med ncrsk tilpasningtil utviklingen
innenforEF.

32

3.4. Vassdr

litiskemå1.

Heller ikkepå det vassdragspclitiske
områdeter arbeidsgruppens
omtalement å
være uttømmende.Oppmerksomhet
vil bli konsentrert
om pclitiskemålsettinger
og
utviklingstrekk
som venteså berøreNVES oppgaverinnenforvassdragsfbrvaltningen, enteni form av e o aver ellerendretvekt1 ' av nåværende o aver.
Som underlag for arbeidsgruppens
vurderingav de vassdragspclitiske
mål, vil
arbeidsgruppenførstogfremstvisetil:
Mdljøcgrutvikling
St.meld.nr. 46 (1988-89)
St.meld.nr. 40 (1986-87)
Om friluftsliv

Arbeidsgruppen
har viderebrukt "Vannressursene
i NOrgeår 2000" (rapport03/86
fra Vannressursutvalget),
samt "Handlingsplan
for vassdragssektoren"
(en rapport fra NorskHydroteknisk
Laboratorium)
som grunnlag.
Ingen av de nevntestorttwsdokumenterimx.
noen generellframstilling
av vassdragspclitiske
utfordringer,
slikdet er for de energipolitiske.
Vassdragssektoren er dessuten mangeartet og forvaltaingen
er deltmellomflereorganer,
jfr. kapitte/3.8.1.Dettehar igjensamnenheng
med at det knytterseg et mangfold av interessertil brukenav vassdragene.
De framtidigevassdragspolitiske
mål blir av dennegrunnsværtsammensatte.
Arbeidsgruppenvil førstfbrsøkeå avgrensevassdragspolitikken
i forholdtil
de mdljøpolitiske
interessersom knytter seg til vassdragene.Målsettinger
vedr. enerelleforur
orholdi vassdra
år etterarbeids
vurderin ikke i vassdras litiske
som 01 'eener ide
ementet skal
forholde s
til. Arbeidsgruppen
velgeri.dennefbrbindelse definerevassdragspolitikk
som den litikksom skal ivareta de ulike brukerinteressenes
ssi e krav i.vassdraene.
mindretalletRielland TVedevil hevdeat dennedefinisjonen
av vassdragspolitikker pregetavmanglendehelhetssynpå vassdragsfbrvaltningen.
I praksis
er det lite hensiktsmessigå se kvantitativog kva/itativbrukav vannetså
strengtatskilt.Vassdras litikkmåogså ta hensyn ti/ brukerinteressenes
kvalitetsmessige
krav.
klartviktigstetwukerinteresse
i vassdragene
Den s
er knyttet
til den energimessige
utnyttelseav vassdragene.
Clje- og energidepartementet
som hovedansvarlig
for landetsenergiforsyning
må derforforventeså være opptatt av å utvikleen vassdragsforvaltning
sam tar nødvendigehensyntil landets
lwaftforsyning.
Det
kan derforvære praktiskå dele de vassdragspolitiske
mål i to hovedgrupper. En gruppekanbetegnessom de vannkraft litiskemål med vassdraene og
forvaltningen
omfatter de mål kraftforsyningen
av vassdragene.
Vi
har
har derettervalgtå omtaleen gruppevassdragspolitiske
mål som favner hensynet til de øvri e brukerinteresser
i vassdragene.
Innenvassdragsforvaltningen
vil det i flere tilfellervære nøcWenclig
ireden avveiingmellan
to grupper av tildelsmotstridende
vassdragspolitiske
mål.

Det synesklart at vektleggingen
av de vannkraftpalitiske
mål i forholdtil de
øvrige vannbruksinteresser
cgrmålvil være sterktavhengigeav hvilkenkurs som
velges
når det gjelderenergidekningen.
San nevntunder "energipclitiske
mål"
er det framtidigeomfangav elektriskkraftprodusertfra gass usikkert både
som følge av usikkerhetamkringetterspørselen
etterkraftcgpå grunnavmiljanessige
konsekvenser
av slik el-produksjon.
Når det gjelder de mi1jømessige
konsekvenser,framgår det av St.meld.nr. 46 (Riljø ogutvikling)at energi-
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sektorenmå stillesoverformiljøkravsom sikrerat vi når målene am begrensningeravutslipp av svoveldioksyd,
nitrogenoksyder
ogrkwbondioksyd.
Man vil arbeidefor å få en gradvisutflatingav energiforbruket
frammot århundreskiftet.
Dettevil være et resultatavbl.a. de utslippsbegrensende
ti/tak som er skisserti St.meld.nr. 46. Det skalskje en overgangfra de mest
forurensende
energikildene
til de mindreforurensende.
Dettekan be at u/emin en kan kommei et tt 1 s ved de fareneen ser ved
ved vannkraftu
bruk av fossilebrensler.En redusertbruk av fossilebrensler til stasjonære
formål vil kunnemedføreøkt etterspørsel
ettervannkraft.Det er ikkenoe som
tyderpå at vern ellerbruk av vannressursene
til andre formål vil få samme
økonamiskebetydningsom vannkraftproduksjon.
Det er hellerikkenoe som tyder
på at andrefbrnybareenergikilder
san bølger,vind, sol og varmepumperkan
konkurrere økonamisk med vannkrafti stor ska/a.Det understrekes
i St.meld.
nr. 46 (1988-89)at en må prioriterehøyestde oppgaveri miljøpolitikkensom
er nødVendigefor å sikreenbærekraftigutvikling.Andremiljøoppgavermåvurderespå linjemed tiltakog reformerellersi samfunnetsom også sikter mot
bedre velferd på kort sikt (s.57).En økt etters rsel ettervannkraft a.
mil 'ørnessi
e forholdvil derforkunneføre til at de øvri e vassdras litiske
mål blir sk 'øvetnoe mer i bak
. Arbeidsgruppen
har lagt dettetil grunn
for sin videreamtaleav vassdragspolitiske
mål.
Om vannkraft litiskemålsettiner I St.meld.nr. 46 (1988/89)
uttalesdet
bl.a.:
Stortingethar ved behandlingen
av Samletplan for vassdrag
(St.meld.
nr. 53 for 1986-87)sluttetseg til at 125 Wh er
en rimelig illustrasjan
på en skånsomvannkraftutbygging.
Dette tilsvarerat et kraftpotensiale
tilsvarendekategori
I og en del av kategoriII i Samletplan byggesut. En utbygging utover dettevil gi meget kostbare og/eller konfliktfylteprosjekter.
På lang sikt er utbyggingsmulighetene uansettbegrenset.Derforer det foreløpigikke aktuelt
å endrepolitikkenfor forvaltningen
av vassdrag.Regjeringen vil fortsattleggeSamletplan for vassdrag til grunn
for kraftutbyggingen.
"
Et hovedMålvil på dennebakgrunnvære å utnyttede eksisterende
vannkraftressurseneså rasjoneltsom mulig.Dette kan bl. a. oppnåsgjennomopprustning/
utvidelseog optimalisering
av driftenav det eksisterende
vannkraftsystemet.
Dagens vannkraftsystem
vil utgjøre"ryggraden"
i Nbrgesenergiforsyningbåde på
kort og lang sikt,uansettamfangog tempoi viderekraftutbygging.
For å kunne ivaretadet systemvi har ogrhaen beredskap for eventuelle
nyutbyggingerer det viktigå opprettholde
en basiskanpetanseinnenfor vannkraftsektoren. Etter arbeidsgruppens
oppfatningvil arbeidetmed opprustning/utvidelseog vedlikehold
av det eksisterende
vannkraftsystem
bidra til opprettholdelseavslikkanpetanse.
Vannkraftutbygging
har gjennom lang tid værtunderlagtstrengoffentligkontroll,ogrharværtledende
nårdetgjelder
konsekvensanalyser
og avioøtende
tiltak.Dette vil bli videreført.
Andre vannbruksmale
Andreinngrepi vassdragenn kraftutbygging
og regulering har til nå værtofret
litenoppmerksomhet.
Mangeav dissetiltakenevil påvirkekvantitative
og kvalitative forhold ved vannressursene.
Slikeinngrepvil gjennomå påvirkevannføring kunnepåvirkeden energimessige
utnyttingav vassdragene.
Inngrepenevil
også kunnemedføreskadeellerulemperfor andreinteresseri vassdragene.
Det
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skai derforforetas en samletvurderingav konsekvensene
handlesetterVassdragslovens
bestemmelser.

når slikeinngrepbe-

Ei1devalg ved jordbruksvanningog lokalvannforsyning
påvirkerkvantitative
fbrhold i vassdragene.
er å skaffenok vannlasd
Må/et for vannforsyningen
stor
grad av leveringssikkerhet
cgmed tilfredstillende
hygieniskkva/itettil alle.
Det er i dagflere utilfredstillende
forhold.i millionnordmennhar drikkevann
Størstedelen
av befolkningen
sam Ikke er godkjentavhelsazzij=iighetene.
forsynes med overflatevann.
Overflatevannet
har i en del tilfellerdårlig kvalitet.
Grunnvannetsan ofte
har en bedreog sikrerekvalitet,har til nå ikkeblitt
Lenyttet
i særlig grad som vannforsyningskilde
til størrevannverk.økende bruk
cgmiljørnessige gunstigeeffdkter.Vannfbringi
av grunnvann vil
ha helsevassdragog grunnvannsuttak
påvirkerhverandregjensidigogznåsees i sammenhengr.
Vassdragenesbetydning sam rekreasjonsamråder,
særligi nærheten avbyer og
tettsteder,
gjør at cgså allmennhetens
interesser
må inngåi de vurderinger
som
fbretasnår det skal gjøresinngrepI vassdragene.
I vassdrag hvor det er tekniskeinngrep,må det være et mål å få en optima1
bruk av vannressursene
og oppmuntre til et mer effektivt samarbeid mellom de
fbrskjelligebrukerinteressene.
I svært mange ncrske vassdrager vannkraft den
største"bruker"med daminerende
interesserog med råderettover reguleringsmagasiner og tappeanordninger
fbr styringav vannføringen.
Med de miljømessige
ftreler en ser ved vannkrafti forholdtil fbssilebrenslerer det som tidligere nevnt grunntil å forventeat vannkraftinteresser
vil ha en fortsattdaminerenderollei.regulertevassdrag.Plan-cgrbygningsloven
dannerhoveddelenav
det fbrmelle lovgrunnlag
for vannbruksplanlegging
sam er et vIrkemIddel
for å
samrdne de lokalebrukerinteresseri. vassdragene.Vannbruksplanlegging
v11
derfor i hcvedsakvære et ansvarfbr kmmuner cgrfylkeskommuner
san del av det
vanligeplanarbeidet.
På grunn av økendeaktivitetlangsvassdr~
blir samfunnetstadigmer sårbert ved flom.Verdienesam er lagtned 1 bygningsnasse,
velerog annet i de
vassdragsnæreområder har øketkraftig1 de senereår. Det er en klar tendens
til at skadeamfanget
øker.Det har I de senereår vært store utbetalingerfra
forsikringsbransjen
pga. flanskader.
A sikresamfunnetzrt flanskadermå derfor
regnessan et viktigmål Innenvassdragsforvaltningen.
"tiske
Vassdrag vernetetterVerneplanfor vassdrager sam hovedregelbare vernetmot
kraftutbygging.
Andre formerfbr inngrepsam Leks. massetak, velbyggingog
annen byggevirksamhetkan redUsereverneverdiene
knyttettil de vernedevassdragene,På bakgrunnavde storeøkoncmiskeverdiersamfUnnethar gitt avkall
på ved beslutning am å avståfra vannkraftutbygging
i dise vassdragene,
kan
det være uheldigan de verdiersam er beskyttetpå dettevis skullebli ødelagt
ved andreformerfbr Inngrep.Naturvernloven
kan i dag bare i begrensetamfang
benyttesfor å vernevassdragmot slikeinngrep/tiltak.
Det bør være et viktig
mål å få til en riktigvektlegging
av vernelnteressene
i dise vassdragene
når
andreInngrepplanlegges.
Det er et miljøpolitisk
må1 å reduserefbrurensningene
til vassdragene.
Dette
gjelderbåde utslippfra Industrien,
kamtunaleavløpsanlegg
og landbruket.
Utslippeneav fosfor ognitrcgen vil bl.a. forverre
oppvekstvilkårene
og levevilkårenetil de organismersam leveri vassdragene
cg bidrardessutentil forurensningenavNordsjøen.Entetydeligdel av disseutslippeneskriverseg fra
jorderosjon.

Skadevirkaingene

avr slike

fbrurensninger

er avhengig

av fortyn-

ningsgradeni vassdragene.
Miljøhensynvil dermed indirekte
kunne øve innflytelsepå vannkraftinteressene
gjennamå pdvirke manøvreringen av vassdragene.
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3.5.

Framtidi

for vass&

o

orval

'

tråd
med måldiskusjonen
ovenfor (jfr.kapittel.3.4)
vann1auftralaterte
oppgaver i vassdragsfarvaitaingen,
valtningen
av andre brukerinteresser
og tilslutt
pclitiske
mål.

en.
vil vi her skille
mellom
oppgaver knyttet til foroppgaver sam følger av miljø-

Begrepet
vassdragsforvaltning
Lenyttes
i dette kapittel
SOM et samlebegrep
og
beskrivelsen
av prioriterte
oppgaver nedenfor bygger ikke på implisitte
farutsetninger
an hvilke
forva/tningsarga=
sam skal gjennomføre oppgavene (se
kapittel
3.8.).
Vannkraftrelaterte

o

Oppgavene innenfor
vannkraftsektoren
hvilken kurs sam velges når det gjeldPr
dekning.
Som redegjort
for i kapittel
mht. den framtidige
utvikling.

vil
til
en viss grad være avhengig av
framtidig
kraftetterspørsal
og energi3.4 er det her stor grad av usikkerhet

Det må imidlertid
uansett ventes at o
avene i forbindelse
med
in er
vil avta. Oppgavene innenfar vannkraftsektoren
i framtiden vil derfor i hmedsak bestå
i arbeid i tliknytning
til den ållerede
utbygde vannkraft.
Det kan
dreie seg am opprustning/utvidelse
av eksisterende
vannkraftverk,
hjemfall,
farnyelse
av kansesjoner,
revisjon
av vilkår,
kontroll
med overholdelse
av vilkår og endring avman7»reringsreglemantet.
amfanget av disse oppgavene vil
til
en viss grad være avhengig avhvordan
regelverket
på amrådet utformes og etableringen
av et mer effektivt
kraftmarked med overgang fra kun lovregulering
av
aktuell
virksamhet
til cgså regulering
gjenrlan markedet.

Du dette
disse

er sentrale
cppgaver for
oppgavene under kapittel
3.8.

Oppgaver
eksisterende

innenfor
vassdragssektoren
vannkraftsystanet
ligger

NVE, vil

det bli

gitt

en nærmere amtale

for å nå målet an en optimal
innenfor
anrådene:

drift

av

av det

Tilsigprognoser
Tilstandskontroll
og overvåking
Forholdet
til øvrige vannbruksinteresser
Effektiv
datainnsamling
vil være av stor betydning
innen vassdragsektoren.
Eet
er nødvendig å få en større grad av samordning
av innsamlingen
av vanndata.
Dette
vil kunnemedføreinnsparinger
1 form av en samordning av observasjonsnettet
cgrmer effektivbruk
av feltpersonell.

Oppgavenevil

her ligge på en større grad av autamatisering,
samt en rasjonalisering av innsamling av de forskjellige
typer vanndata. En slik
utvlkling
vil
være i trådinedden
måten datainnsamling
foregår på i en rekke andre land.
Det vil
cgså være en oppgaveå utrede hvordan eventuelle
klimaendringer
vil
innvirke på vannets kretsløp
og bruk av vannressursene.
Det anses
naturlig
at
Norge i et internasjonalt
samarbel&prosjekt
vil ha størst
interesse
i effekter
på energiproduksjon
og effekt/
klimaindikatorer
innen is, sms cgrbreer.

aver

tet til andrebrukerintemsseri vassdr

En rekke andre vannbruksinteressercgflere
forhold i og rundt vassdragene
krever myndighetsmedvirkning.
Mbtstridende
interesser
vedr. bruk av vannressursene
krever en samordning sam tar optimalt
hensyn til betydningen
av de forskjellige
vannbruksfcrmål.
Her er imidlertid
fiere spørsmål, både formelle
og praktiske,
uavklart.
For lokaie myndigheter vil vannbruksplanleggringrkunne
være ett virke-
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middel

for

å saffordne de lokale

ann

fra

Vannfor

vannbruksinteresser.

Den overveiendedel av vannforsyningen
i Norgeskjerfra overflatevann
- sjøer
og elver.Mliljømyndighetene
arbeiderfbr at økt bruk av grunnvannskalbli tillagt nEr vekt i landetsvannforsyning.
Det er viktigå sørgefor at man har
godt grunnlagfor å vurdereegnethetentil slikekilder, særlig nær byer og
tettsteder.
Det er også viktigå få bedrekjennskaptil landetsgrunnvannpotensiale,både i løsmasserog fjell,samtkartleggeforurensning
som kan påvIrke
grunnvannet.
Finansde

ementetsmedlemmervil vise til at hver enkeltkommuneer ansvarlig
med Fylkesmannen sam samordningsetat
for flere kommuner
Innen fylket. Flnansdepartementets
medlarmerkan ikke se at det er dennearfra
grunnvann
beidsgruppens
ansvar å ta opp hvordan arbeidetmed vannforsyning
for

sin vannfbrsyning,

skal

prioriteres

Flomvarsl

og gjennomføres.
/flansikrin

For å sikresamfunnetmot flanskaderkan det både iverksettestiltakfor å forhindreflammerog ti/takfor å begrenseskadeneved flam.
I regu/erte vassdrager det nulighetertil å oppnåflamdemping
cgrbedreflomkontroll.Fcrutsetningen
er en hensiktsnessigmanøvrering
av magasinenei flomprognosituasjoner.For å kunnegjøredet er en avhengigav godehydrologiske
ser.Eet må derforarbeideskontinuerligfbrå tedrede hydrologiske
prognoser.
Det vi/ cgsåkunnevære forholdi manøvreringsreglanentet
som gjør det vanskelig å få gjennomført
en effektivflandanping.
I forbindelse
med endring av manøvreringsreglementer
og fornyelseav konsesjoner bør en derforcgså tenke på
flomsikring.
Flomvarsling
vil også være et tiltakfbr å begrense flanskader.
Alle flammervil imidlertidikke kunne forhindres,

og det er derforcgså viktig
skadene ved flam. Eette kan tl.a.
gjøres
ved
sikringstiltak(fbrbygninger)
på de mest utsattestrekningene.
Entegransning
av skadene kan cgså skje ved at kostbart
utstyrfjernes eller sikres fØr en
flom. Fcrutsetningfdr detteer imidlertid
at en har tilfredsstillende
flomvarsling.
å vurdere

tiltak

Almenhetens

for

å begrense

interesser.

Almenhetensinteresseri vassdragene
er blant

de fOrholdsam må tilleggesvekt
inngrep.Det er viktig at hensynet
til almanhetensinteresseri vassdragene
fbrtsattinngåri de avveininger
sam
skalfbretasnår det skal gjøresinngrepsam har innvirkningpå vassdragene.
Det tørf.eks. utredesam det kan cgrbøretableresordningersam avveierverneverdieni dise vassdragene
ogsåmot andreformerfbr inngrep.
ved nyndighetenes

behandling

av forskjellige

Det bør derfor fastsettesretningslinjer
for saksbehandlingen
i forholdtil
vassdragsloven
§§ 104-106.Inngrepsam vil gå inn underen slik ordninger
eks. etablering av oppdrettsanlegg
jordvanningsanlegg,
vannforsynfor fisk,
ingsanlegg,
bygging i ellerover vassdragoguttakav grusfra vassdrag.
Mil 'es litiske

For

o

aver i vassdr

ene.

å reduserefcrurensningene
til vassdragene
er det nødvendigrasdflere
forbedre avfallshåndtering
skjelligetiltak.Det gjelderbåde rensingav utslipp,
og bedre avløpsanlegg.
Forvaltningsoppgaver
vil her være utfbrmingav krav og
kontrollmed at kravenecverholdes.
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Som nevnt underkapittel3.4 skriveren betydeligdel av utslippeneav fosfor
og nitrogenseg fra landbruket,
og det er særligtap av jord fra dyrkede arealer (erosjon)san bidrartil dette.En sentraloppgaveinnendetteområdetvil
derforvære å forhindreerosjon.Dettekan bl.a.gjøresved elveforbygginger
og
ved etableringav kantvegetasjon.
Holdningsskapende
arbeid vil være viktigfor å beholdevassdragets
miljøtilstanduten unødigeinngrep.
3.6

"

•

avdirektoratso aver.

Arbeidsgruppenhar ovenforskissertflereaktuellearbeidsoppgaver
for energiog vassdragsforvaltningen
uten å ta stillin til hvilkeor aner som bør utføre
oppgavene.I de flestetilfellerblir det spørsmålom å etablereen hensiktsmessigarbeidsdelingmellanCljeogenergidepartanentet
og NVE. Det er også
nødvendig å fOreta en avgrensning
av ansvarsfordelingen
på miljøsidenmellan
Glje-og energidepartementet
og Miljøverndepartementet.
I saker knyttet til
produksjon og dl.stribusjan
av olje og gass vil det ogsåmåtteforetasen avgrensningnot Cljedlrektoratet
og.mot Samferdselsdepartementet
med underlagte
etater i saker vedr.ikke stasjonærenergibruk.
I vurderingen
av hvilkeforvaltningsoppgaver
som bør utfØresav NVE har arbeidsgruppenlagt såvel prinsipielle vurderingertil grunn såvelsom retningsgivende
uttalelseri stortingsdokumenter.
Arbeidsgrunpmlharbla.tattutgangspunkt
i prinsipiellebetraktninger
fra NOU-1989:5"Ehbedrecrganisertstat".
Departementetsoppgavervil i utgangspunktet
værepolicy-utforming,
overordnet
planleggingog regelverksutforming,
mens et direktoratgis fullmaktav overordnet myndighet til å forvalteloverog forskrifter
samtutføreandrecppgaver
etternærmereretningslinjer.
Utoverdettehovedprins.ipp
er det vanskelig å
trekke et skarptskillemellomhvilkeforvaltningsoppgaver
departementene
selv
skal ivaretaog hvilkesam skal tilleggesunderliggende
organer. Underliggende
organer gis kompetanse til å treffevedtakinnenforde rammerdet ansvarlige
departementtrekkeropp 1 sine instruksjoner.
Farvaltningsoppgavenes
art spesit m.h.t. hvorvidtde reiserspørsmålav politiskbetydnInger ofte et avgjørendemment som tilsierhvorvidten oppgavekan delegeres,ellermå løses med
den nærhet til pclitiskledelsesan nuliggjøres
ved at departementet
ivaretar
cppgaveneselv.Etfaringviserat en rekkeenkeltsaker
lett kan få pclitiske
overtoner.Lepartementet
bør sam ansvarligfor utformingav politikkenpå forvaltningscmrådet,
ha trukketopp de nødvendigerammerfor at slike saker Llir
gitt en pclitiskfcrsvarligbehandling.
Med unntakav storesakeravprinsipiellart ellermed politiskeimplikasjoner
som f.eks.må foreleggesRegjeringellerStorting,bør færrestmulig enkeltsaker behandlesi departementet.
Det kan foregåen delegering1 sakerder det kan
etableressikkerpraksisog 1 sakersam inneholderlitepolitiskskjønn. Lette
kreverat det juridiskegrunnlager klarlagtgjennom/overogfOrskrifterog at
underliggende
organerfcrøvriger gitt en god basisfor saksbehandling
og innehar den nødvendigekompetanse.
Arbeidsgruppen
vil anbefaleat Clje-og energidepartarentet
cg NVE foretaren kritiskgjennomgang
av hvilkesakersom krever
behandling i departementet,
men også an M1E kan delegereoppgavertil andreetater.Etatensvirksamhetsplaner
bør kcordineres
slik at en sikreren hensiktsmessigansvarsfordeling.
Forholdet mellom en rekkedepartementer
og underlagteetaterer pregetav at
det over tid er utvikleten noe tilfeldigarbeidsdeling.Delvis følger ikke
oppgavefordelingen
de prinsippielle
retningslinjer
som er gjengittover og delvis har de underlagteetatergradvispåtattseg oppgaversom går utover etatenes instruksjonsfestede
gjøremål.
Forholdet mellom Glje- og energidepartanentet
og NVE er ogsåpregetav oven-

•

38

nevnte karakteristikk.
Flere oppgaver sam
tementet kan med fCrdel delegeres
til NVE
igjennam det forvaltningsmessige
gnmnlag
dsgruppen
vil
også understreke
at visse
bør utføres
i nærmeresamarbeid med Glje-

idag utføres
i Glje- og energideparog det er cgså grunn til å se kritisk
for enkelte av NVEs gjøremål.
Arbeicppgaver med pclitiske
implikasjoner
og energidepartementet.

En fbrutsetning
for
at et departement skal ha en god faglig og administrativ
styring
av et direktorat
og at fcrdeling
av arbeidsoppgaver
til enhver
tid
er
hensiktsmessig,
er at direktoratet
har en entydigogrfagligklar
forankring til
fbresatt
departement
- ftetrinnsvis
til en aktuell
fagavdeling.
Det faglige
ansvaret fceNVES gjøremål er i dag fordelt
mellam Ehergiavdelingen
og Vassdragsog energiforsyningsavdelingen.
Det adMinistrative
cgrbudsjettmessige
ansvar fbr
NVE tilligger
imidlertid
Administrasjonsavdelingen.
NVE må således fcrholde
seg
til tre avdelinger
i Glje- og energidepartementet
hvor forøvrig
sakansvaret
mellom avdelingene
kan være uoversiktlig.
Arbeidsgruppen
har ikke mandat til å
diskutere
organisatoriske
forhold
i Gljecg energidepartementet,
men vil
anbefale
at departementet
gjennamdrøfter
Olje- og energidepartementets
interne
organisasjan
som ledd i oppfØlgingen
av arbeidsgruppens
rapport.
'ttel

3.7.
ozval

A
' .

av NVEs zolle

o

ave r i den frantidi

Med utgangspunkt
i de energipolitiske
mål og forvaltningsoppgavene
san følger
av disse har arbeidsgnipin
diskutert
hvordan dette vil påvirke NVEs oppgaver i
framtiden.
Arbeicisgruppen
vil franheve energiøkonanisering
og effektivisering
av kraftznarkedet
san de viktigste
nye energirelaterte
oppgaver
for
energiforvaltningen
og NVE spesielt.
Gruppen vi1 imidlertid
også vise til behov for en
større vektlegging
på a1ternative
energikilder
selv an disse på kort sikt neppe
vil få ncen frantredende
plass i energiforsyningen.

Oppgaver knyttet
til gasskraft
vil neppe bli av det anfang NVE-avdelingene
har
tilarbeidsgruppen.
ret synesderfor idag lite
beskreveti sine rapporteringer
aktue/t

å

utvikle

noe større ftrvaltningsapparat
med sikte på repetiv
behandtil gasskraft.
NVEs befatning
med gasskraft
farventes
derfor
ikke
å stille
vesentlig
andre krav til NVEs organisasjon
enn annen
kraftproduksjon.
SIXIrsmålet om delegasjon
fra Olje- og energidepartementet
av
saksbehandling
av rørledningsprosjekter
cver land er ennå ikke avk/art i Oljeog energidepartementet.
Arteidsgruppen
vil peke på at prosjektorganisering
er
en hensiktsmessig
metode ved behandling av sporadiskestørreforvaltningsoppgaver sam ikke krever permanente tilpesninger
i organisasjonen.

ling av saker knyttet

Den betydelige
nedgang i utbyggingen
av nye vannkraftprosjekter
tilsier
at
forvaltningsoppgaver
knyttet
til dette vil avta og dermed gi IVVE farre
oppgaver.
framtlidige
arbeidsoppgaver
på dette området vil foruten nye utbygginger
knytte seg til opprusting
av eldre kraftverk,
fastsettelse
av fcrnyede
konsesjansvilkår
cgrhjemfall.
Arbeidsgruppen
vil imidlertid
vise til at en betydelig
del av NVEs crganisasjon
har vært sysselsatt
mad forvaltningsoppgaver
knyttet
til nyutbygginger.
Både etatens
organisasjansstruktur
og kantanseprofil
viser
dette.
Arbeidsgruppen
har dessuten registrert
at NVE bruker relativt
amfattende
ressurser
til forvaltning
av statsstøtteordninger
for energiforsyningen
og ti/
regmskapsana/yser
av energiforsyningen.
Arbeidsgruppen
mener at dette
er cppgaver san kan fcrenkles
betydelig
eller bcrtfalle.
Dette tilsier
etter arbeidssess
burde
være
o
atnin
at det
'ennom en amstillin
s
fbr
å fristile
ka
itet.
Nedenfor vil arbeidsgruppen
diskutere
aktuelle
nye
oppgaver i større detalj.
•

Arbeidsgrup~
seg hovedsakelig

vurdering
av NVEs framtidige
oppgaver på enøk-anrådet
støtter
til regjeringens
forslag
i St. meld.nr.61
Om energiøkonanise-
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ring og energiforskning.
NVE har hittilførstog fremstarbeidetmed enøkspørsmål knyttettil tilgangssiden.
NVE har idag ansvaretfor dennedel av enøkarbeidet. Etatenhar for detteformålforvaltetde enøktilskuddsordninger
som er
rettetinn mot eforsyningen;
Kap 1890post 60 Tilskuddtil varmeplaner
og Post
70 Tilskudd til elektrisitetsforsyningen.
I stortingsmelding
nr. 61 heterdet
Ll.a:
"En betydeligøkt satsningpåenergiøkonomisering
vil kreve styrkingav den
offentligefdrvaltningen
av virkemidlene.
Detaljerteoppgaversom utforming
av handlingsplaner
ogrprogrammer
på bransjenivå
kan desentraliseres.
Dette
gjelderogså oppgaverknyttettil oppfølgingav statligeprogrammerog pålegg am enøktiltak.Departementet
ser det som naturligå benytteNVE til
slikeoppgaverframfdrå opprettenye forvaltningsorganer.
Dettevil innebære en utvidelse av NVEs oppgavertil å omfattebrukersiden.
For ikkeå
forstyrrekontinuiteten
i pågåendeenøk-aktiviteter,
må en slik overføring
av arbeidsoppgaver
skje gradvisog i et nart samarbeidmellomdepartementene, NVE cgrberørtefagmiljøer.
De statligevirkemidler
for energiøkonomisering er varierte og rettetmot en rekkesektorer.Det følgerav detteat
NVES oppgavervil måtteforventeså variereavhengigav hvilke virkemidler
regjering og stortingtil enhvertid velger.Også i framtidenvil departement et og NVE tildelekvalifiserte
institusjoner
ansvaret for gjennomføring av spesiellesektor-ellerbransjerettede
programmer."
Med utgangspunkti dettevil arbeldsgruppen
foreslånoen hovedprinsipper
for
fordelingav enøk-arbeidsoppgaver
ffellom
departementet
cg NVE.
01 'e-

ementet

Enøk-pclitikken:
Fastsettemålenefor enøk-politikken
Meldingsarbeld
Definererammebetingelsene
fOr enøk-virkemidlene
Ansvarsfordelingen:
brukerne- lokalemwldigheter- eforsyningensentralforvaltningen
Lov- og fdrskriftsarbeld
Budsjettforberedelse/prioritering
Virkemiddelprioritering/valg
av programmråder
Myndighetskoordinering
på politisk/dept.
nivå
Ledelse/deltakelse
i utvalg/styringsgrupper
Ansvarligforinternasjonalt
energipolitisk
samarbeid
es vassdr

-

'verk

Forvaltningav enøk-virkemidlene:
Rådgiverfdr departementet
i endkpolitikk
og virkemiddelvalg
Foreslåtiltak/budsjettforslag
Utformeforslagtil handlingsplaner
- forberedetiltak/programmer
på oppdrag av departementet
Gjennomføre/følge
opp programmer/forvalte
programmbudsjetter
Følgeoppkonsesjons/kontraktsvilkår/forskrifter
Ledelse/deltakelse
i utvalg/styringsgrupper
Deltai internasjonale
fdra
På forespørsel
fra departementet
gi bidragtil policyutforming
i departementet.
-

Departementethar fdrutsattat ncrskekompetansemiljøer
fortsattskalbenyttes
og gis en sentralrollei gjennomføringenav spesialiserteenøk-programmer.
NVES rolleblir i dennesammenhengå sikreat spesialprogrammer
blir forberedt
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og at
og tildelt
og å følge opp at statensmidlerbenyttesetterfcrutsetningen
virkning.
de ulike virkemidler
har den tilsiktede
,f

"

der/Proto

desnonstras
"ansvirksanhet

En økt satsingpå nye fornybareenergikilder
skjerførstog fremstgjennanbetydaligøkte midlertil forskning,utvik1ing,prototyp og demonstrasjonsprosjekter. Olje-og energidepartementet
har hittilse1vfordeltdIssemidlertil
ulikeforskningsråd,
institutter
og industribedrIfter.
Dersan nye fornybare
energikilder
skalkunne tas i bruk sav et reeltoppdelmingsalternativkreves
en
innsikti hvilkenrolledisse energikilder
kan spille1 energisystemetog en
pådriveraktivitet
mot aktualleenergiprodusenter.
Prototyp

og demonstrasjonsmidler
(PoD) kan benyttestil å støtteigangkjøring
avprøveanlegg.NVE har i vesentligstørregrad enn Glje-og energidepartementet forutsetninger
fbr å bedømmeden systemmessige
innpassingav slikeenergikilder
oghar en kontaktflate
mot energiforsyningen
som gjør at man Ledre bør
kunne ivareta en slik pådriverrolle.
Olje-og energidepartementet
har 1 St.
meld. nr. 61 am Energiøkonamisering
og energiforskning
fbreslåttat NVE trekkes
sterkereinn i.forva1tningen
avprototypog darenstrasjonsmidler.
Detteinnebarer at NVE'Llirtiilagtansvaretfor å ftwvaltedenneLudsjettpost
herunder:

ivaretaen pådriverralle
prodUsenter

mot energlforsyningen
og andrepotensielleenergi-

Programadministrative
oppgaverherunder:
vurderekriterierfor tildelingav PoD midler
behandlesøknader- sikreat tilskuddblirbenyttetetterintensjonene
driveresultatoppfØlging
sam stiller
Arteldet bør skje i.nært samrådmed Olje- og energidepartementet
'
utviklin til disposisjon
for de aktuelleforskningstilskuddtil for
råd.
Effekti

av kraftmarkedet

De generelle retningslinjerfbr fordelingav oppgavermellamdepartement
og
direktoratsam arbeldsgruppen
har trukketopp, innebærerat de tilsynspregede
aktiviteter
plasseresi NVE og de mrmative aktiviteter
i departementet.
I fbrbindelsemed effektivisering
avkrafbnarkedetinnebærerdetteat departementet
må ta ansvaretfbr den administrative
ogpolitiskeprosesssam er påkrevetfor
skapede rammebetingelser
san krevesfbr å utvikleet fUngerendekraftmarked.
Det tilretteleggendearbeidomfatterfwberedeiseav en politiskbeslutningsprosessherunder bl.a. lcvfortedredelser
cgutforming
av andregenerellerammebetingelserfor markedsaktørene.
Direktoratsfunksjonenbørværeen
tilsynsrolle
fbr å påse at regelverket
fØlges.Sbm for de flestecppgavervil det oppstå et
grenselandhvor begge etaters cppgaverglir over i hverandre.Dettegjelder
særligoppgaverknyttettil direkboratets
rollesom informant,rådgiverog premissleverandørfor de cppgaversanindivaretas1 departementet.
NVEs tilsynsfUnksjoneri fOrbindelse
medny Energilovvil måtteutredesvidere.Spesieltmå
må det etableresen hensiktsmessig
rollefordeling
og samarbeidmellomNVE og
Fristilsynet.
Dcke stas"anær
-

til energibruken
i transportDet knytterseg relativtfå forvaltningsoppgaver
distribusbnav drivstafferer mynsektorenspesifikt.Innenfor oduksbn
knyttettil sikkerhetscgndljømessige
dighetenes interesse først cgrfremst
Bruken
av drivstoffer
spørsmål som ivaretasav etablerteforvaltningsorganer.
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avhenger i stor grad av samferdselsog miljøpolitiske
forholdog påvirkesi
litengrad gjennorn energipolitikken.
Olje-og energidepartementet
samarbeider
med de berørte departementer
om sporsmålknyttettil drivstaffvalg
(gass)og
yterbistandtil forskningog utviklingfdr energieffektivisering
i transportsektoren. MIdler til forskningog utviklingforvalteshovedsakelig
av forskningsrådene.
Arbeidsgruppen
kan på denne bakgrunn ikke se at NVE vil bli tildelt
nevneverdig
oppgaver knyttettil ikke-stasjonær
bruk av energi.
Gjennan forvaltning
av
flere enøk-virkemidler
vil imidlertid
NVE kunne kartne i berøring med visse
sider av energibruken
i transportsektoren.
3.8

av NVEs rolle

o

i den framtidi

vassdr

-

forvaltning
3.8.1.

Nåværende forvaltningsstru~

Vassdragsforvaltning
utøvesavmange departementer,
direktorater
og andreytre
etater,fylkesviseogkamunale myndigheter,
bedrifterog enkeltpersoner.
Avklaring i ansvarog arbeidsfordeling
søkesnå løst i direktesamarbeidmellom
to elleret fåtallinstitusjoner.
Arbeidsgruppen
gjennomgårnedenfor
svakheterog styrkeved dagensforvaltningssystem.Vår oppgaveer ikke å foreslånoen endringav dagens relativt kompliserte system på andreområderenn de som direkteberørerNVE. Ideeltsettbør
det være ett departement
og en ytre etat san har ansvaretfor et avgrensetfdrvaltningsamråde,
men arbeidsgruppeninnserat dettei praksisikke alltider
mulig.På vassdragssiden
kan det utviklesen mer samordnetforvaltning
med sikte på å få fram helheteni de forskjellige
tiltakenesam påvirkerutviklingen
i
vassdragene.
det
gjelder
ansvaret
for miljøvernarbeidet
legges det i St.meld.
nr. 46
(1988-89) avgjørende vekt på at hensynet til en bærekraftig
utvikling
innarbeides i all samfunnsplanlegging
og sektorpolitikk.
San eksanpel skal energi- og
vassdragsnyndighetene
ha ansvaret for å sikre at utvikling
og planlegging
innen
sine
sektorer
er i tråd med en bærekraftig
utvikling
og at budsjett
og andre
virkenidler
utformes slik at eksisterende
miljøproblener
reduseres
og at nye

Når

fdrebygges.
R br" en vil fastl e mål for mil "øforbedr" ene innende fdrsk'ellie sektorene.M11 'øvernde ementetsamordner dette arbeidet.Mll'øve
• hetenes ansvarvil li e i å sikreen koordinerin
sikreat det utvikles
stemerfdr overvåkin.
01 'e- ener ide
vassdrasfdrval '
miljøområdet.

ementets(OEDs)o ave er å sikreen ras 'onellener
innenforde rammerr 'erinen har fastsattblantannet °

Vannkraftutbygging
har gjennom lang tid værtunderlagtstrengoffentligkontroll,
ogrharvært ledendenår det gjelder konsekvensanalyser
og avbøtendetiltak.Dette er i tråd med de anbefalinger
som er fremmeti ovennevntestortingsmelding.Det endeligepclitiskeansvarfor de miljømessige
fdrholdi og rundt
vassdragene,
hvilerimidlertid
på miljøvernministeren.
Eet fagligeansvaretfor vassdragsforvaltningen
er i dagfordeltslik:
Fysiskeforhold:

MIE
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Kjemiske forhold:
Statens Forurensingstilsyn(Sru)
Biologiske forhold: Direktaratet
for nabirforvaltning(DAT)
Helsemessige
forhold: Helsedirektoratet

Det fcreligger ingen vesentligeuenigheteram dennehovedinndelingen
av ansvarsforholdene,
men når det gjelderløsningen av de enkelte oppgaver er det
framdelesbehovfor avklaringer.
Samlet plan: Miljøverndepartanentet
har ansvaretfor arbeidetmed "Samlet
(Se
plan".Planarbeidet
er fra nå av forutsattsamordnet med vanmgplarmme.
nesteo-punkt).
I-IV):
Vernnot kraftutbygging
(Verneplan

OED/NVEhar forvaltningsansvaret.

OED/NVEhar fOrvaltningsansvaret.
Vannkraftogkonsesjonsbehandling:

Vannbruksplanlegging:
Detteer et fylkeSkammunalt
ansvar.Både NVEIDNcgrFylkesnannenhar engasjertseg.
Vern not forurensinger:
STT har forvaltningsansvaret
på detteamrådet.
FlcrnsiJcring,
forbygning,ercsjonsvern,
senkingog masseuttaki vassdrag:NVE
har forvaltningsansvaret
på detteanrådet.
Flanvarsling:
NVE er den sentralefagetati samarbeidmed brukseierforenInger
og kra.ftselskaper.
Vannforsyning:Sosialdepartementet,
Miljøverndeparteffentet
cgKixrunaldeparterrentet
har forvaltningsansvaret
på statligrnlvå
når det gjelderhenholdsvls
helsemesslgeforhold,disponering
av arealer og delvis de økonomiske forholmed Fyldene.Hver enkeltkommunehar ansvaretfor sin egen vannforsyning,
kesmannensom samordningsetat
for flerekommmer og innenfylket.
Jordbruksvanning: Landbrukdsepartenentet
v/Statskansulenten
1 vatning,Fylkesmannenog IVVEhar alleforvaltningsansvar,
med NVE som kcordinerende
instans.

Naturvern og landskapsvern:
Miljøverndepartanentet/DN
har forvaltningsansvaret, men cgså en rekkesektororganer
er i sitt lcvverkog gjennompraksispålagt å ta allmennelandskaps-cg'naturvernhensyn
- noe san blir ytterligere
framhevet1 St.nEld.nr.
46 (1988-89).
Kulturlandskap
ogkantvegetasjon:
De landskapsmessige
forholdenereguleresav
en rekkelover.Plan-ogbygningslcven er det cverordnedelcvverket,men
Vassdragsloven,
El-loven
og Naturvernlovener sentralefbr vassdragene
og
deresnæramråder.Både DN og NVE har forvaltningsansvar.
Det er uenighet am
ansvarsde7ingen.
Rekreasjon og friluftsliv:
Miljøverndepartementet/DN
har fozvaltningsansvaret.
Fiske og fisk: For ferskvannsfisk
og de anadromefiskeartene(somlaksog
sjøørret)harMiljøverndepartarentet/DNforvaltningsansvaret
for ressursene
og utnyttelsenav dse, og Landbruksdepartementet
for de veterinærmessige
forholdene.
NVE yter faglig bidrag når det gjelderfiskefremmendeti/tak og
biotopjusteringer
i de regulertevassdrag.
Itansport:NVE har forvaltningsansvaret
for fløtning,
for isveier,ogfylkeskommunenfor rutetransport.

kanamer

ellerprivate
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Sikkerhetved anleggi vassdrag:NVE har forvaltningsansvaret,
men der dammer
er kanbinert med bro- og velanleggkarmerVegdirektoratet
og forbygninger
inn,
som delansvarlig.
Virkningerav klimaendringer:En interdepartemental
arbeidsgruppe
har som
oppgaveå lede ogkcordinereutredningsarbeidet
fdr å skaffe grunnlagetfor
en norsk klimapolitikk.Fagdepartementene
er ansvarligefdr utredninger
på
sine områder.
MiljØlnformasjon:
NVE har ansvaretfdr informasjonssystemer
am tekniskeog
fysiskeforholdi vassdragene(Vassdragsregisteret).
Let fdregårogså et samordnIngsarbeid
innenmiljØinfarmasjan
ved Statenskartverk.
3.8.2.

Ptinsipper

for plassering

av oppgaver

innenfor

vassdragsforvaltnin-

gen;
Arteidsgruppentar ikkemål av seg å kammemed en fasitpå hensiktsmessig
fordelingav cppgaverInnenvassdragsforvaltningen.
Som tidligerenevntvil vi tegrense oss til å trekkecpp noen hovedprinsipper
fbrhviike cppgaversan bØr
utfØresi NVE ogkommntere hvilkekmkrete konsekvenser
dettehar for de nye
cppgaversom er nevntI kapittel3.5,fdrutenenkelteeksisterende
virksamheter
NVE.
Sam Olje-og energidepartementets
dIrektorat
befatteseg
bør NVE san hovedregel
med oppgaversan hører under clje- og energdministerens
forvaltnIngsansvar.
Dette har vært retnIngsgivende
for den avgrensning
arbeidsgrupimn
har foretatt
i relasjontil de mangeartede
oppgaversam vassdragsforvaltningen
står overfdr.
Statens økende bruk av målstyringog virksamhetsplanlegging
vil blantannet
krevedette.Budsjettetfdr underlagteetaterbør relaterestil cppgaversom er
crganisert i en
og virksomhetsstruktur
sanharklar adressetil foresatt
departements
virksamhetsområde
cgrprioriteringer.
Arbeids
vil
dennebak
framheveat NVE bør ioriterede fdrvaltnin so aver i vassdraene sam har t'
tnin til vannkraftsrsmål ( f.
vannkraftre/aterte
o aver i ka ittel3.5).
s
interessei vassdrager i overskyggende
gradknyttettil
energiprcduksjonen.
Det er derfori Glje-og energidepartenentets
interesseå
ha en sterkinnflytelse
på alleforholdsom berører de kvantitative
forholdi
vassdragene.
Detteinnebærerat Olje-og energidepartementet
også må kunne påvirkeforvaltningen
av vannressursene
til andreformål.

Den

NVE Lør derfor ha en rollei behandlingen
avflere av de oppgaversom er nevnt
i kapittel3.5 "Oppgaver
knyttettil andrebrukerinteresser
i vassdragene".
Avgrensningen
i fdrholdtil "andreinngrep"børfølgehovedprinsippet
am at slike
aver skal være relaterttil vesentlie inn e i vassdra sam virker de
siske forholdenei vassdraet. Med vassdragene
menes her vannstrengen(sjØer
og elver).
Slik mindretalletRielland
Tvedeoppfatterdet, innebærerdetteat om NVE
skal engasjereseg i ikke-energirelatert
vassdragsfdrvaltning,
så skal det være
ensidig til energilnteressenes
fcrdel.Dette,i likhetmed andreutsagni kapittel3.8.2,betyren klar nedgradering,
og en karakterendring
av den ikkeenergirelatertevassdragsfdrvaltning,
som i dagutgjørca.halvparten
av Vassmed den uttrykte måldragsdirektoratets
årsverk.
DettekanvanskeligfOrenes
settingat OED beholdersinenåværendecppgaverpå vassdragsamrådet,
og er også
i stridmed intensjonene
i St.meld.
rir.
46 (198889) om MdljØ og utvikling.
mindretalletmenerat "Vannstrengen"
(sjøerog elver)er en fdr sneveravgrensing og kan ikke ses isolertfra vassdragsnære
amråder.
-
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Det miljøpolitiske
forvaltningsansvar
for vassdragene
påhvilermiljøvernmdnisteren.I St.rneld.nr.
46 heterdet at energlmyndighetene
skalha ansvaretfor å
sikre at utviklingog planlegginginnen sektoren er i trådzwd en bærekraftig
utviklingog at budsjettog andre virkemidlerutformes slik at eksisterende
mil jøproblemerreduseres og forebygges.
Olje-og energiministerens
ansvarer å
sikreen rasjanellenergi-og vassdragsfdrvaltning
innenforde rammerregjeringen har fastsattblant annet på miljøamrådet.
Dermad vi/ de cppgaver sam er nevntunderkapittel3.5 "Miljøpolitiske
oppgaver" ikke inngå i NVES forvaltningsansvar.
Arbeidsgruppen
vil imidlertid tilføye at den kompetamseNVEharutvikletfdr sinehovedoppgaver
kan være av verdi for å løse miljøpolitiske
og andre oppgaver. I den grad slik bistand skal
ytes må den imidlertidorganiseres
med ryddigesamarbeidsavtaler,
og hvis samarbeldeter av noe omfangog varighet,ogsåmed et cpplegg for samarbeide7s
økonomiske sidPr.Slike avtalermå avklaresmed respektivefagdepartement.
Rel:
fagdepartemente_
oppdragssalg(brukav oppdragshjemler)trenger ikke
godkjennelse.
Arbeidsgruppenhar i pinkt3.8.3nedenfor forsøkt
ver for NVE etterdissehovedprinsipper.
3.8.3

NVEs frætidige

rolle

* Verneplan fdr vassdrag.

å avgrenseframtidigeoppga-

og oppgaver

Samletplan for vassdrag.

I St.prp.nr. 89 (1984-85)
ble det fbrutsatten viderefØring
av VerneplanIII
fdr vassdrag.Må/etfdr en VarneplanIV er å dekkeopp manglendetype-cgrreferansevassdrag
og vurdereandrevassdragmedverneinteresser.
Olje-og energidepartementet
har forvaltningsansvaret
for Vernep/anIV, san for
de tidligereverneplaner.
IVVEvil forberedeutarbeidelsen.
Det forutsettesat
Verneplan IV frazrzlegges for Stortingetsamtidigmad nesterulleringav "Sanlet
plan" i 1992. Når det gje1der oppfølgning
av alleredevedtatteverneplaner
slik
at vassdragsan er vernetmot vannkraftutbygging
eventuelt
også kan bli vernet
rrotandre inngrep, er detteMiljøverndeparterrentets
ansvar gjennan Plan- og
bygningsloven,
Naturvern1oven
og Friluftsloven.
(1»rig
oppfølgingav vernep1anene er OEDs ansvar.
Flnansde ementetsmedlemner(Buttedahl Sundber) vil vise til at det lkke
er fattetbeslutningom en slikutvIde1seav vernetsom 1 fa11 kan få meget
storeøkonomieskkonsekvenser.
miljøverndepartementet
har i dag ansvaretfdr "Samletplan for vassdrag."NVE
har det fagllgeansvaretfor å utrede vannkraftinteressene
1 "Samlet plan".
"Samlet plan"v11 måtterevideresogså etter1992.En slik oppfølgInger 1 sin
karakteren typiskdirektoratsoppgave.
Arbeldsgruppen
antarat en rasjonaliserIngsgevinstvil kunneoppnåsom NvE får ansvaretfbrbegge planene,og tilrår
dette.
mil'øvernde
ementets
re esentant menerat Miljøverndepartementet
fortsatt
ha det politIskeansvaretfdr SamletPlan.AIVEutføreralleredeet betydelig
arbeid i forbindelsemedSamletPlan.Dette samarbeidet
fungerersværtbra, og
man ønskerat det skalformaliseres
gjennom det forslagettil en samarbeidsavtale san nå er utarbeidet.
Den ønsketerasjonaliseringsgevinsten
blir på denne
måten oppnådd helt ut. Det samarbeidet san er mellan NVE og miljøvernetaten
(f. eks. vassdragsforvaltere
og Direktoratet
for Naturforva1tning)
fungerer også
bra, og kan eventuelt forsterkesgjennantilsvarende
samarbeidsavtaler.
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Arbeids
øvri e medlemmer vil
påpeke at Samlet plan faller
klart inn
ansvar
for
forvaltning
av VassOEDs
under OEDs samlede forvaltningsansvar.
inngrepi
vassdragslovgivningen
sam regulerer
kraftutbygging
og andre fysiske
dragene, fcruten målsettinger
am at fagdepartementene
skal
ha ansvar
for
å
redusere
og forebygge miljøproblaner
innenfor sitt forva1tningsamråde,
undertygger dette standtunkt.
DIsse medlemmer fdreslår
derfar at ansvaret fdr Samlet
plan overføres
til OED.
Vannkraft
AVE tehandler
(14.12.1917)
liver
blant

saker etter Våssdra sr
er'
og Vassdra slcven (15.03.1940).

sloven

(14.12.1917),

enkelt
konsesjanssak
er tlitt
betydaligmer
arbeldskrevende
annet på grunn av endret syn på rettigheter
og miljøspørsmål.

Ervervsloven
med årene,

På bakgrunn av den store pclitIske
interesse
sam er knyttet
til vannkraftsaker
vil arbeidsgruppen
tilrå
å Leholde den generelle
fcedellng
av arbeidsoppgaver
mellam Glje- og energidepartementet
ogrNVE sam en har i dag. Det vil si at NVE
fdretar
den forteredende
tehandling
avkonsesjonssaker
og avgir innstilling
til
Gljeog energldepartementet.
Vldere vil det vmre NVEs oppgave å føre kontroll
medcverholdelse
avkonsesjonsvilkårbasert
på InternkontrollprInsippet.
NVE
bør på samme måte ha den forberedende
behandling av hjanfallsakene.
En nærmere
amtale av disse cppgavene er gitt i underpunktet
am hjemfåll.
Oljeog energidepartementet
vil ha ansvaret for avklaringene
vis å vis de øvrige berørte
departementer
og sørge fdr å framlegge
sakene
fdr
regjering
og
Storting.
Glje- og energidepartanentet
vil videre stå fdr utarbeidelse
av lover
ogrforskrifter på dette amrådet. I hjemfallssaker
vil det
i tillegg
være en
oppgave for
departementet
å gi generelle
vedrørende verdifastretningslinjer
settelse
og salgsprosedyrer.
Nyutbygginger

I ogmed at amfanget av vannkraftutbygging
forventeså holde seg på et moderat
nivå,vil fdrvaltningsoppgavene
knyttet
til utbygging avny vannkraft bli redusert.

1

s

Dette tilsier
etter
sess burde være

Opprusting/utvidelser

arbeidS

o

a

a for å fristi1le
av eksisterende

'
ka

at det
itet.

'ennam en

amsti1-

vannkraftverk

er i tråldnied Brundtlandkommisjonens anbefaling om å satse på fornybare energikilder, og inngår også i enøk-begrepet (St.meld. nr. 61 (1988-89)).Verkenes
tekniske standard og evt.økt etterspørsel etter vannkraft vil derfor medføre
et økende behov for opprusting
av våre vannkraftverk.
Opprusting aiene gir i de
fleste
tilfelle
dårlig økonomi,og vil derfor som regelogså presse fram utvidelser.
Utvidelser
vil nesten ailtld
kreve kcnsesjon etter vassdragslovgivningen. IfØlge NVE er det til nå kartlagtet potensiale
på 8,5 TWh, hvor ca. 90
prosent må ha ti1latelse
liserbart
innen år 2000.

etter

vassdragslovgivningen.

Inntil

3 TWh regnes

rea-

Rjemfall
Rjemfa11 etter ervervsog vassdragsreguleringsloven vil få mindreomfang i anta// saker de nærmeste årene enn man tidligerehar antatt.
Men selv am de fleste
stcre
sakene kommerfØrst etter 2010 vil det likevel bli arbeidsoppgaver
for NVE på dette feltet
også de nærmeste årene.
Enhver hjanfallssakmedfører utløp av konsesjoner
sam må fornyes.
Saksbehand1ing en vil her bli san for øvrige fornyelser.
Dette antales i neste p.lnkt.
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Dersom det i forbindelse
med salgav dethjemfalte
leggesopp tilat anbudsprinsippet
skalbenyttes,
vil det kreve at NVEharen tverrfagligkempetanse
av
anbudene.
ingeniører,
økonamer
ogrjurister
forå kunnevurderede fbrskjellige
En gruppemed densammekompetanse
vilmåttedeltai forhandlingene
med aktuel-

le kjøpere.
Omfanget
av dettearbeidet
vili storgradavhengeav de retningslinjerdepartementet
gir.
FOrnyelse
av konsesjoner
vedutløp/revisjon
av viLkår
medkonses'oner
somutlø r
Det vil tli et økendeantallsakeri forbindelse
heltellerdelvisetteret visstantailår.Det vil dessutenbli oppgaver
. Omfanget
av arbeidet
med slikesakervil
forbindelse
med revisjonav v'
Etterarbeidsværesterktavhengig
avhvordanregelverket
på amrådetutfbrmes.
/ ras'onalisevildetli e muliheterfor effektiviser'
o a
r' i detframtidi
e arbeidet 'ennom
å innfØrestandardiserin enklere
re
slin'er.
Endringav manøvreringsreglanent
Ftabegynnelsen
av 1960-årene
ble detvanligå ta innen post1 manøvreringsreglementet
am at dettekunneendresdersamvannslippingen
medførte skaderfor
allmenneinteresser.
I de senereår er vilkåret
stadigoftereblittutdypet
slikat det i.en rekkekonsesjoner
er slåttfastat reglementetskal tas opp
tilny vurdering
etteren visstid,fbr eksempel
femellerti år.
Spørsmålan endringav manøvreringsreglanant
kan ogsåkcmneoppi forbindelse
medflanberedskap.
Overføring
av vassdragskonsesjoner
vedsamnenslåinger/cmorganiseringer
innen
elforsyningen.
I forbindelse
med cmorganiseringer
innenkraftsektoren
må allefOrmalia
være
orden.Det inkluderer
tlant annetå cverføre
eksistertende
konsesjaner/tIllatelser tilde nyejurldlske
enheter.
Omfanget
av arbeidet
er vanskelig
å Ledømme.
Prosessen med omorganisering
av elforsyningen
fbrventes
pågåi langtid.
Kontroll
med overholdelse
av konsesjonsvilkår
foretasi dagav,Hydrolcgisk
avdelIng(mInstevannførInger),
Avdeling
forvasskraftundersøkelser
(magasiner)
ogNatur-og landskapsavdelingen
(tipper
og terskler).Kontrollfunksjonen
vilnå bliorganisert
etterInterkontrallprinsippet.
En arbeidsgruppe
i Vassdragsdirektoratet
utreder
nyerutinercg retningslinjer.
En slikcrganisering
vilkunnegi rasjonaliseringsgevinster.
"Andre"
InngrepetterVassdragslovens
s§ 104-106
I kapittel
3.8.2skisserte
arbeidsgruppen
et havedprinsipp
fbrOlje-og energii
departew-ntets
og NVESoppgaver
i tiiknytningtil andre brukerinteresser
skalværerelaterttil
at slikecppgaver
vassdragene.
Her sierarbel&gruppen
vesentlige
inngrepi vassdrag
sampåvirker
de fysiskeforholdene
i vassdraget.
Med vassdragene
meneshervannstrengen
(sjøerog elver).Slikeinngrep
berøres
av Vassdragslcvens
§§ 104-106.
MedhensgntildeflnIsjon
av "Vannst~en" visermindretallet
Kielland Tvedetilsinmrknad på side43.
Mil 'øvernde ementets
medlemvilpåpekeat detallerede
er innarbeidet
en god
praksisog arbeidsdeling
mellanfbrskjellig
etaternår detgjeldermyndighets-

fordeling.To eksemplerer tillatelser
i forbindelse
medjordbruksvatning
og
vannforsyning.
Slikeetablerte
arbeidscgmyndighetsfbrdelinger
bør utvikles
og utvidespå områderder det er behovfordet.NårdetgjeIder"andreinngrep"
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kan det på enkelte

anråder være nødvendig med nærnere avklaringer.
Derfor
bør
energiog miljerlyndighetene
etter behov avgjøre myndighetsforde1ingen
etter
sakstype,
avhengig av hvor konfliktpotensialet
er størst
og hvilke lcvverk
san
det
er mest hensiktsmessig
å benytte.
Dette anses fdr tiden ikke å være nce
særligpxablem.

Arbeids
øvri e medlemmer vil til dette temerke at det er meget uhenat myndighetsforde1ingen
fdr inngrep skal avgjøres fra sak til sak.
siktsmessig
Eette sikrer ikke kravet til en enhetlig
ogkoordinert
saksbehandling,
gir opphav til kompetansestrid
mellam myndigheter og skaper en vedvarende cguti1fredstillende
situasjon
fdr de sam er berørt av fagamrådet.
Vassdragsloven
fdrva1at disse opptes av Glje- og energidepartementet.
Det vil derfor være naturlig
gavene
legges
til
OED/NVE. Arteidsgruppens
medlarmer har i kapittel
3.1 og
4.5.1 i rapperten
sterkt
understreket
Lehmet fdr en klarheti myndighetsfordelingen vedrørende Vassdragslcven
før en anarganisering
av NVE iverksettes.
I da
må alle saker an tillatelse
etter vassdra sloven behandles i statsråd.
Dette er en uhensiktsnessi
behandl
det anfan
te for saker av den
vi her snakker an. Det bør derfor sk 'e en del
as 'on av
het til NVE, slik
at NVE kan i tillatelse
etter Vassdraslovens ,§§ 104-106 for denne
saker.

Glje- og energidepartenentets
oppgaver vil da bli å trekke opp generel1e retningslinjer
samt sørge for utarbeidelse
av lov og forskrifter.
Clje- og energidepartementet
vil videre være klageinstans
og cgså i enkeltsaker
av prinsipiell
betydning
treffeførsteinstansvedtak.
Disse "andre" inngrepene vil være svært forskjellige
i amfang og virkninger
for
almene interesser.
at
Det er derfor nødvendig med en "siling" av saker,
slik
bare
de med vesentlige
virkninger
karuer til konsesjansbehandling.
I den forbindelse
vil det være nødVendig at Fylkesmannens miljøvernavdeling,
og særlig
vassdragsfdrva1terne,
har en aktiv rol1e. Det samme vil fdr øvrig være tilfelle
i selve kcnsesjansbehandlingen
da Fylkesmannen
bør være et
saksforberedende
organ for INATIL
Behandling
retningslinjer

av

saker
av denne typen vil kreve informasjon
og utarbeidelse
for saksbehandlingen
og endelig avgjørelse
av sakene.

av

* Vannbruksplan1egging
San tidligere
nevnt er vannbruksplaner
i hcvedsak et ansvar for kairune og fylkeskanrune.
NVE vi1 kunne gi bidrag til det faglige
innhold
i en slik
plan.
Dersctn opprettelsen
av driftsråd
hjemles i manøvreringsreglementet
vil spørsmålene an drift
av vassdrag bli aktualisert
i forbindelse
med nye konsesjoner,
endring av manøvre.ringsreglement
og fornyelse
av konsesjoner.
Finansde
er fattet

ementets
beslutning

medlemmer (Buttedahl
am å innføre driftsråd.

Sundber

) vil

vise

ti

at det ikke

* NORAD-samarbeidet
Samarbeidet
NVE/NORADreguleres
gjennam tre-årige
dmfatter etter
siste revisjan
fem årsverk.
Avtalen
til NVE er amcrganisert.

avtaier,og gjeldende
er fdreløpig
forlenget

avta1e
inn-

NVE er en viktig
samarbeidspartner
og koordinator
for
NORAD når det
gjelder
teknisk/økonaniske
vurderinger
og konsekvensanalyse
av vannkraftprosjekter
og
vann/avløpsprosjekter
i u-land. Virksanheten
er økende både i volum og bredde.
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Flomvarsling,
beredskap,flam og erosjonssikring
Arbeldqgruppenmener at en flanvarslingstjeneste
vil være en oppgavefor NVE.
Effekten
og varslingav andrefaremomenter vil væav arbeidet
med flanvarsling
samarbeidmed andredeleravNT/E,cgmed andreetare avhengig
av et utstrakt
(DNM/,regulanter,
terog interesser
landbruksetater,
StatensVegvesen,
turist-

næringen).
Bedret beredskap må sesisammenhengmed
en bedretflanvarslingstjeneste.
Til
nå harberedskapstjenesten
værtknyttettil Forbygningsavdelingen
for å sikre
en rask innsatsved krisesituasjoner
sam fØlgeav oversvønmelser
og elvekantbrudd når dissehar inntruffet.
Når mulighetenefor å varsleslikehendelserblir bedre,kan beredskapsarbeidet
planleggespå forhånd.
Transportavjardpartiklercgrnaringssalter
fra dyrketmark til vassdragene
har
seg å fØre til miljøproblaner
i fbrm av begroingog dårligere
vannkvaliForbygningsti1tak
fbr å stoppedenneutviklingen
har vist seg å være effektive.For å cppnåfull effektav tiltakenekrEvesnært samarbeid med jordbruksetater,
fcrurensingsmyndigheter
cgrhydrcloger.
vist
tet.

Hydrologiskdatainnsamling
har teknologiskutvikletseg raskt,og allenye målestasjoner
blir nå utstyrt
med dataLoggere
med nulighetfor mange typersensorerog fjernaverføringer
av
data til AVE. Eettehar gitt økanamiskgevInstsamtidigsam det er en fbrutsetning fbr gode cgraske flamprognoser.
Lenneutviklingen
vil fbrtsetteog effektiviseringen
av datainnsamlIngen
vil kunne frigjørenoe arbeidskapasitet.
Det er reistspørsmå1fra andreetateram det hydrclogiske
stasjansnettet
også
kantenyttes til innsamlingav andre typermiljødata,fbr eksempelvannkjemiske
dåta.Dette vil kunne gi tetydeligeinnsparinger
i fbrm av en samordningav datalnnsamlingen
og en mer effektivbrukav feltpersonell.
En slik utviklIng har
alleredefunnetsted i Flrilarsi,SVeits,
Cånadaog Storbritannla.
Arteids
mener at s rsmåletam samo
or anisatoriske
10
er må utredes
snarest
at 01.eementet Mil'øvernde ementetmå ta initiaener ide
tivetvidere.
Vannforsyning
fra grunnvann
Kanpetansen
innen grunnvannshydrologi
i forvaltningen
finnes i dag i NVE, NGU,
LD og SIFF. NVEs innsatsanrÅder
innengrunnvannkan bli oppbyggingog vedlikehold av databasermed grunnvannsstander,
beregningerav grunnvannsnagasinenes
kapasitet
og utvikling
av grunnvannsrodeller;
dessuten konse.kvensvurderinger
av
endringer i grunnvannstanden.
Det utarbeides
nå forslag
til en nasjonal plan
for grunnvann. Planen bør avklare forvaltningsansvaret.

Arbeidsgruppenvil peke på at vannforsyning
er et lakaltansvarog at det på
sentralthold neppevil være Glje-og energidepartementet
san bør ha et kcordinerendeansvar.Grunnvannfbrsyning
og vassdragsmmzwrerirgmå
1 visse tilfeller
ses i sammenheng.
NVE vil dermedha behovfor innsikti grunnvannsspørsmål.
Et
sterkere engasjementi dissespørsmå1kan rettferdiggjøres
på bakgrunnav den
spesia/kompetanse
som alleredefinnesi Hydrologiskavdeling.I så fall må
midlertld sliketjenester
ytespå forretningsmessig
grunnlag i knnkurranse
med
andreaktuelleinstitusjoner.
Informasjonssystem
for vassdragsforvaltningen
Vassdragsregisteret
er et nasjonaltinfcrmasjonssystem
fbr opplysninger
knyttet
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til nedbørsfeltog vassdrag,og betjenerdepartementene
med underliggendeetater,samt andrevannfaglige
institusjoner.
Den framtidigevassdragsplan1eggIng
vil stillenye krav til detaljkunnskap
og
oversiktlig
informasjon
am forholdenei cgramkringvassdragene.
Vassdragsreglsteret må derfor videreutvikle
sinereferanseregistre
og systemer,samtfy1le
opp og gjøreeksisterende
registreoperativei størretempoenn hittil.Etableringen av Vassdragsregisteret
har hittili stor grad vært avhengigav ekstern
finansiering.
3.9 2"

«viteter

Det er besluttetat statenstilsynsaktiviteter
gradVisskal tilpassesinternkontrollprinsippet.
Detteinnebærerat myndighetene
forlateret system basert
på detaljkantrollav aktivitetene
og Installasjonene
til energiprcdusenter
og
brukere.Bruk av internkontrallprinsippet
vil istedetinnebæreat disseaktørene selv er ansvarligfor å påse at regelverket
oppfyllesog at det etablereset
egenkontrollsystan
basertpå kvalitetssikring
ogrkantrcl/
sam sikrerat regelverket fØlges.Mkindlghetene
vil eksempelvls
ved revisjonerog stikkprøver
kontrollereat de ullkeenergiprodusenter
og størrebrukerehar en betryggende
organisasjonog administrative
prosedyrersom sikrerregelverksoppfyllelse.
Eltilsynet har alleredeelementerav internkontrcll
ved den delegasjonSOM er

foretatttil elforsyningen,
til størrebedrifterog operatørerav affshoreinsta1lasjonerog skip.For at eltilsynet
fUlltut skalkunnebasereseg internkontrollprinsippet
krevesen forenklingog cppdatering
av regelverket.
Det bør
også vurderesan energiforsyningens
oppfølgIngav vissekonsesjonsvilkår
er egnet for Internkontrollprinsippet.
Sikkerhetsarbeid
ved anl
i vassdraene er underinternvurdering.Det legges
opp til et mer overordnettilsynsarbeid
i framtidenved internkontrollprinsippet. Før dettekan settesut i livetmå det utarbeideshåndbøker,kravspesifikasjoner,mun. san brukesav det lokaletilsynet.Denneamleggingenav tilsynsarbeidet er en parallelltil den cmleggingen
san er skissertfor el-tilsynet.
Tilsynsvirksanheten
er ikke bare knyttettil kraftutbygging.
I henholdtil forskrifter av 1982 er alle dåmmerav sikkerhetsmessig
interesse- bestemtut fra
cppdenmingshøyde/magasinvolum
- underlagtoffentligtilsyn.Det er dessutenaktueltå utvidetils;nettil å omfatteturbinrørog stengeog tappeinnretninger.
3.10
Arbeidsgruppenvil

u

'
diskutere

i NVE.
forskning

og utvikling

i NVE ut fra

tre

innfalls-

vinkler:

NVE san forskningsadministrator(forsknIngsrådsfunksjonen)
NVE san brukerav FoU-resultater
(brukerrollen)
NVE san FoU-utførende
Institusjon(Instituttfunksjon)
NVE san forskningsråd.
NVE har gjennan sin rolle san forvalter
av Kalsesjonsavgiftsfondets
midler fått
en forskningsrådsfunksjon.
Tildels
betydelige
midler fordeles
til
energiog
vassdragsforskningsformål.
Oljeog energidepartanentet
kanaliserer
forøvrig
hovedtyngden
av sine forsIcningsnidler
på energisiden
til NTIVFog andre forskningsråd.
På vassdragssiden
har det vært gjort lite i regi av forskningsrådene.
Etterat det ble cppretteten forskningssjefstilling
i 1986 har det blitt i-

gangsatt FOU-prosjekter/program
Innen et bredtspekterav vassdragssektoren.
NVES eget FOU-program
for 1988-92tar klartslktepå at etatenskal spi1le en
ledenderclleinnenstyringenav vassdragsforskningen
i Norge.Det er cgså etablertvassdragsforskningsprogram
i regi av NTIVF.Det påpekes i programmetat
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dagens
oppsplitting
av styring
og finansiering
tilfredsstillende
og er uøkonomisk.

på mange enheter

ikke

fungerer

Det er i denne sarnEnheng grunn til å påpeke at NVE selv mattar en betydelig
del av Konsesjonsavgiftsfondets
midler til å kjøre
egeninitierte
FoU-program
eller selv utføre FoU. Arbeldgruppen
vil peke på den konfliktsituasjon
san kan
oppstå når NVE på den ene side vil
forvalte
forskningsmidler
til
vassdragsforskning
og på den annen side stå san mattaker av midler til egen forskning.
Tilsvarende
betraktning
gjør seg gjeldende
vedrørende forvaltningen
av konsesjonsavgiftsfondet
(KA-fondet),
der NVE på den ene side er søker og på den annen side er saksbehandler
av egne sølmader san konkurrerer
med eksterne
søknader an midler ti/ andre formå/.
Arbeldsgruppen
foreslår
at Olje- og energidepartementet
endrer saksbehandlingsrutinene for forvaltning
av KA-fondets midler slik at denne konfliktsituasjon
unngås.
Arbeidsgruprn
har ikke hatt tid til å foreta en grurrlig vurdering eller kanne med et endelig forslag
til hvordan dette bør gjøres,
men foreslår
at
departmentet
vurderer hvordan dette kan gjøres i forbindelse
med den gjennangang av KA-fondet san er annonsert i St.prp.nr.28.
Her vil det være nødvendig å
foreta
en prinsipiell
vurdering av saksbehandlingsrutinene
for forvaltning
av
KA-fandet,
herunder NVEs rolle i forhold til Olje- og energidepartementet
og an
tildelingen
av midlene skal skje gjennom egen proposisjon
forberedt
av Olje- og
energidepartarentet
eller
trekkes inn og viderefordeles
over
statsbudsjettet.
Det bør også vuzderes an bruken av midler til forskning
og utvikiing
bør kanaliseres
gjennan forskningsrådene
eller an NVE skal ha en forskni.ngsadministrabør en etterstebe
en
tiv
rolle i forvaltningen
av midlene. På vassdragsarrrådet
bedre og ner oversiktlig
forvaltning
av de samlede midler ti/ forskning
og utvikling.
FoU-koordinatoren
i NVE har bidratt
tii en slik utvikling
innenfor
NVEs forvaltningsanråde.
Arbeidsgruppen vil også nevne den rollen Norsk hydrologisk
kanit
(NIIK) spiller
san forskningsråd
og koordinator
for mrsk hydrologisk
virksanhet.
IVIEK
ble opprettet
i 1967 for å sanardne narske institusjoners
aktiviteter
både nasjonalt,
mrdisk
og internasjonalt
på vegne av Olje- og energideparternentet.
Bevilgningene gis
årlig over KA-fondets midler,
mens NVE har arbeidsgiveransvaret.
NILK
består idag av et 20-talls
institusjoner.
Arbeldsgruppen
finner det rimelig
at
Olje- og energidepartanentet
vurderer NHK's rolle og organisatorisk
tilknytning
i forbindelse
med dets gjennangang av forvaltningen
av vassdragsforskningen.
* NVE san bruker

av forskningsresultater.

Arbeldsgruppen
ønsker
ikke
å frata NVE nulighetene
til på faglig bakgrunn å
kunne influere
på anfang og innretning
av vassdragsforskningen.
NvE bør sikres
betryggende
deltakelse
i styrende organer og andre fora etablert
for dette formål. Arbeidsgruppen
vil også tilføye
at en slik anlegging vil kreve at WEs utredningsog forskningsbehav
sikres ved tilførsel
av midler for dette formå l.
Det kan derfor vise seg hensiktsnessig
at en andel av KA-fondet
allokeres
1VVE
på bakgrunn
av et samlet forslag
an utredningsbehov
fra etaten eller ifall
en
velger å innlarine KA-fondet i. statstudsjettet,
påse at NVE gis et tilstrekkelig
beløp til slike formål gjennan den årlige budsjettbehandling.
* NVEs egen forskningsvirksanhet.
Arbeidsgruppen
er av den oppfatning
at et forvaltningsorgan
san NVE ikke skal
utvikle
en egen virksanhet
og konkurrere an midler
innenfor
forskangsbevilgningene.
Et forvaltningsorgan
vil san hovedregel
ikke ha behov for å drive ren
forskningsvirksanhet.
Forvaltningsorganer
kan imidlertid
ha behov for å utføre
oppgaver
av utviklingsog utredningsmessig
preg for å kur-ine ivareta
sine forvaltningsoppgaver
på en betryggende
måte. Intern utvikling
og utredning
blir
dermed ikke
et mål i seg selv, men et virkemiddel
for å ivareta
forvaltnings-
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fUnksjonen.
Etatensegetutredningsog utviklingsbehov
kan krevebehovfor ekstern bistand. MUlighetenefor dettemå san nevntovenforsikresved at NVE har
et tilstrekkelig
budsjetttil dl seformål.
NVE vil imidlertidogsåkunnebli involverti eksterneforskningsog utviklingsaktiviteter.
Innenforde retningslinjer
som er trukketopp fOr N'VEsforretningsmessigevirksomhet,
vil NVE indirektekunnedeltai FOU-prosjekter
ved
i forbindelsemed
å bidra med/selge kompetanse, data o./. som er opparbeidt
forvaltningsvirksanheten.
Spørsmåletan behovet for egenFOU-koorrlinator i NVE vil avhenge av hvilken
relleovennevnteutredninggir NVE irinen
saksforberedelse
og videreforvaltning
av Konsesjonsavgiftsfondet.
Mindretallet
Kielland TVedemenerat det uansettutfalletav ovennevnteutredning er behov for en FOU-koordinator.
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Kapittel
4.1
4.1.1

4.

ORGIWISERING AV NVE.

Bakgrunn

Historikk

NVE ble opprettetetterStortingsvedtak
i 1921 ved at separatestatligeadministrasjonerinnenvassdrags-og elekrIsitetsforvaltningen
ble samlet under et
hovedstyre.Den nye etatentok opp i seg virksomheter
med forløperetil dels
langttilbakei tiden,slik san Kanalvesenet
fra 1813.
Siden opprettelsenhar NVEs organisasjon
og virkemåtefleregangervært gjenstandfor studierogutredninger,sist i 1980,da det ble nedsatt et utvalg
(amtalt som Leiro-utvalget,etter utvalgetsfbrmann,daværendefylkesmanni
Hordaland,Lars Leiro),som avgasin utredningi juni 1982 (NOU1982:18)
Da dette utvalget trådte i fUnksjon var NVE organisertmed 4 direktorater:
Vassdrags-,Elektrisitets-,
og Administrasjonsdirektoratet
samt DIrektoratet
fbr statskraftverkene.
Omorganiseringen
i 1986ble fbregrepetfor Elektrisltetsdirektoratets
vedkommende,
ved at det a/t 1 1982ble amgjorttil et Energidirektorat.NVE ble ledetav et stortingsvalgt
hovedstyreog en generaldirektør, som også var hovedstyretsformann. Leiro-utvalgetshovedproblemstilling
var hvorvidtStatskraftverkene
skulleskillesut fra resten av NVE fbr å unngå
interessekonflIkter
mellomstatligfbrretningsdrift
og fOrvaltningsmyndighet.
Lelroutvalget
delteseg i et flertallog et mindreta11.
Flertalletg1kk inn fbr
at NVE skullefortsettesam en samletetat,men at Statskraftverkene
skulle få
en mer selvstendigsti1linginnenNVE. Mindretallet
fores10Statskraftverkene
utskiltfra NVE som et statsaksjeselskap
under Olje- og energidepartementet.
Forvaltningsorganet
NVE ble foreslåttorganisertsom ett samletdlrektorat.
Det
var enigheti utvalgetam å avvikleAdMinistrasjonsdirektoratet.
I mars 1985 la Olje-og energidepartarentet
fram en proposIsjon (St.prp.nr.57)
am Norges vassdrags-og elektrIsitetsvesens
organIsasjon,med bl.a. følgende
forslag:
"- Statskraftverkene
s7cl1lesut sam frittstående
forvaltningsbedrift
med
eget styreunderlagtOlje-og energldeparternentet.
Energ-idirektoratet
og Vassdragsdirektoratet
fOrtsettersom egne direktoraterinnenfor
fellesetaten
Norgesvassdrags-og energiverk,NVE. NVE
ledesav en generaldirektør
med et råd underlagt Olje-og energidepertementet.De to direkborater
vil i hovedsak:
beholdesittnåværendeorganisasjonsmnster, nen Kraftforsynlngens
sivilfbrsvar
fbreslås innpasseti
Energ-kHrektoratet.
Administrasjonsdirektoratetforeslås
avviklet."
Det tle fbreslåttå opprette10 nye stillingeri AVE, og det ble /agtframen
fb1lstendigog detaljertorganisasjonsog stillingsplan
for det nye AVE. Denne
omorganiseringen
ble bestemtgjennomført
pr.1.1.1986.
4.1.2.

anarganiseringen

1.1.1986.

Endringen bestodi hovedsaki at Statskraftverkene
ble ski1tut og Administrasjonsdirektoratet
nedlagt.
Det nye NVE framstodsom en betydelig mindre organisasjonmed to dIrektorater
og en administrasjonsavdeling,
omta1tsom genera1direktørens stab.De to direktoratene
ble ikkevesentligendret,Ehergidirektoratet og Vassdragsdirektoratet
beholdti hovedsaksine organisasjonsmønstre
med
de sammefagavdelingene.
Energidirektoratet
haddeblittomorganisert
i 1982 ved
overgangenfra det tidligereElektrisitetsdirektoratet.
Det var en forutsetning
da det skjeddeat det ikkeb1e foretattendringersan lamne fbregripe
arbeidet
MEdNVEs organisasjon.
Den formelleiverksettelsen
av direktoratet
som et Energidirektorat
ble gjortved omorganiseringen
i 1986.

I
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Figur 1
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Den størsteendringen
i detnyeIWEberørteadministrasjonsordningen,
vedopprettelsen
av geheraldirektørens
stab,og styrking
av detadMinistrative
hjelpeapparatet
i Ehergidirektoratat
og Vassdragsdirektoratet
ved at administrasjonssekretariatene
fikklederepå kontorsjefnivå
med ansvarfor samordning
av personalsakerog Ludsjettarbeid
i direktoratene.
NVEsorganisasjon
pr. 1.1.1986
framgårav figur1, side53.
Genera1direktørens
stab:

NVE'sråd

Generaldirektør

Avd.dir.

Bedriftshelsetjeneste

Rådssekretær

Underdirektør

Økonomi

Fellestjenester

Personal

Informasjon

Figur 2
Som det framgår av organisasjonsp1anen
hadde 4 av Vassdragsdirektoratets
avdelinger
distriktskantorer
i 1986.Detble startetet arbeidfor å omorganiseredissekontorene.
Ft.1.1.1989
er detetablert
en ny ordningmed 5 regionkontorer,
saminnebærer
at denlokalevirksomhetinnen Vassdragsdirektoratets
ansvarsområde
er bedresamordnet
enn tidligere.
Utoverdenneendringen
består
NVEsorganisasjon
somvisti figur1.
4.1.3

Organisasjonsutvikling

i NVE.

Det viste seg fort at detnyeNVE ikkeutenvidereble en velfungerende
og effektivcrganisasjon.
Dettemå sesi lysav de fbrholdetatenjobbetunder mens
adskillelsen
fraStatkraft
bleforberedt
og sidenrealisert.
Frosessen
tokover
5 år og syntessterktkonsentrert
am Statkrafts
organisasjon
cgrkompetanse.
For
NVE kunnedetse ut samanfwvaltningsorganet
ble viet mye mindre oppmerksamhet,og etatenLde tappetforkanpetanse,
førstog fremst spesialistkompetanse
på energi-ogrpersona1siden.
Særligmerkbar
ble overgangen
forEnergidirektoratetog dennye administrasjonsavdelingen,
mens Vassdragsdirektoratet
i liten
grad syntes å få problemer
somen følgeav omorganiseringen.
Omorganiseringen
falti tidsammenmed en periodemed godearbeidsmuligheter
for sivilingeniører. Dettemedførte
at NVE ikkeblekonkurransedyktig
cgrhadde
problemermed
å
skaffekvalifisert
arbeidskraft
(elektroingeniører)
tilledigestillinger,
særlig i Energidirektoratet,
hvordetettår etteranorganiseringen
varmellom35
og 40 stillinger
ledige.Froblemet
bleytterligere
forsterketved at mye av
Energidirektoratets
spisskompetanse
søktesegbortfraetaten,delvisfordidirektoratet
ikkeful1tut klarteå ivaretade nye arbeidsoppgaver
somfulgtemed
overgangenfra et Elektrisitetsdirektorat
tilet Energidirektorat.
Dissepro-
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blemene medførte også at det ble en sentralisering
av znyndighet hos enkelte ledere
san ikke
hadde tilstrekkelig
kvalifisert
personell
å delegere oppgaver
ti
samtidig san de samme ledere fikk beslaglagt
mye tid til
rekrutteringsarbeid,
opplæring av nytilsatte
og ekstra belastning
med løpende saksbehandling.
Den uheldige følge av dette var at direktoratets
mest erfarne personell
og ledelse
ikke
hadde tid/kapasitet
til å prioritere
det utviklingsarbeid
og den
nyorientering
av direktoratet
san situasjonen
krevde.
I administrasjonsavdelingen
viste
ressurser
til operative/tjenesteytende
karakter
såve1 san utviklingsarbeid
å vis avdelingene.

det seg å være en uheldig fordeling
mellan
oppgaver og oppgaver av mer overordnet
og nødvendig støtte
til den type arbeid vis

Sekretariatene

san ble etablert
i
i Energidirektoratet
og Vassdragsdirektoratet
1986 var vellykket i den forstand at de skapte økt kontakt ogrbedre service til
fagavdelingene,
men samtidig medførte de et ekstra addlinistrativt ledd for NVE
tota/t sett. Dette må anses san mindre heldig fordi administrasjonsressursene
ble splittet,
det skapte kompetansestrid
mellom sekretarlatene og Administrasjonsavdelingen
og har ikke bidratt til at adMinistrasjonsproblemene
har fått
en he1hetsløsning.
Allerede
ett
år etter cacryaniseringen
opplevdes situasjonen
som så prekær av
mange medarbeidere,
særlig i Energidlrektoratet,
at persenalorganisasjonene
tok
initiativ
til å starte
en intern organisasjonsutviklingsprosess
(OU)i Energidirektoratet
på nyåret 1987. Våren 1987 tle Statskonsult
kontaktet cgrfbretok
da en intervjurunde
fbr å kartlegye
aktuelle
problairtnrÅder
med ta~krnsu-

lentbistand i et utvldet organisasjonsutviklingsprosjekt.

Resultatet
ble
at den OU prosess san var startet
opp i. EnergIdgrektoratet
ble
utvidet
til å arrfatte hele NVE. OU b1e prosjektorganisert,
og Statskonsult
ble
rådgiver
i prosessen
san fikk en tidsranme på ca. to år. Prosjektet
startet
opp
med en serie diagnosesaninarer
med bred deltakelse
fra alle nivAer i organisasjonen. Oppsummeringen
fra diagnosesaninarene
bekreftet
at problemene var mest
utta/t i Administrasjcnsavdelingen
og Energidirektoratet,
mens Vassdragsdirektoratet syntes mindre berørt. ønske an bedre samordning mellan direktoratene
på
en de1 faganråder kan imidlertid
opp både i Energidirektoratet
og Vassdragsdirektoratet.
Hovedanrådene for ønsket utvikLingsarbeid
samlet seg an må1setting
for NVE, ledelsesspr&nål,
styringsproblener,
personalpolitikk,
administrasjonsordningen
og arteidsmiljø/bedriftskulturspørsmå
Diagnose- seminarene
resulterte
i følgende de1prosjekter:
Virksomhetsplanlegging
Lederppplæring/-utvik1ing
Medarbeidersamtaler

Prosjektlederkurs

RapportprodUksjon
Arbeidsde1ing

og bibliotek
mellom
adm.avdelingen

"Sambcer-forholdetmed

og

fagdirektoratene

Statkraft

Arkivpørsmål
EDB-utvikling
Arbeidsmiljø-tiltak
I løpet av 1987 var det en stadig sterkere erkjennelse av behovet for en intern
omorganisering og det føltes som om dette var et grunnleggende pzublem som ikke
hadde blitt tilbørlig ivaretatt ved utskillelsen av Statkraft i 1986. Dette behovet var så grunnleggende at mange av de andre gode tiltakene i stor grad ble
kosmetiske så lenge ikke organisasjonsstrukturen
ble tilpasset på en slik måte
at etaten bedre kunne løse viktigesamfUnnsoppgaver
både umiddelbart og i 90årene.
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NVE ønsketå starteet interntutredningsarbeidmed
tankepå en snarligomorga-

nisering,og tok detteopp med Olje-og energidepartementet.
I forbindelse
med behandlingen
av Olje- og energidepartennntets
budsjett
for
1989 ble behovet for en utredning av IVVEsoppgaver, orgardsasjon
og ressursbruk
for
å skaffe
bedre
beslutningsgrunnlag
for framtidige
bzisjettbehandlinger
drøftet
i lys bl.a.
av den forventede
reduserte
vannkraftutbygging.
Under omtalen

av NVE i St.prp.nr.1
1988-89heterdet:

"På bakgrunn
av de endringer san nå avtegner seg på energisektoren
med antatt
redusert
vannkraftutbygging
og spørsindlet
an innføring
av gasskraft,
vil
det
bli
gjennranført
en vurdering av NVEs framtidige
oppgaver, organisasjon
og bemanning. "
4.2 Vurdering

av NVEs organisasjcn

I kapittel3 er det gjortrede fdr energi-og vassdragspolitiske
mål og hvilke
konsekvenser
de vil få fdr energi-og vassdragsforvaltningen
mot år 2000. På
dennebakgrunnmå NVE underkastes
en vurderingfor å finneen tilpasning
mellan
organisasjon
og framtidigeoppgaver.
4.2.1

Organisasjonsstruktur

NVES nåværendeorganisasjan
er vist i fig. I. Som det framgårder heståretaten
av 2 direktorater
san begge Iedes av en direktør,
med en overbygningpå
toppen
i form av en generaldirektør
og en adMinistrasjonsavdeling.
NVE er en typisk
hierarkiskcrganisasjon
med 5 nivåerfra saksbehandler
til øversteleder.Under
2 direktoratdirektører,
11 avdelingsgeneraldirektøren
er det 3 ledernivåer:
direktører,31 kontcrledere
og 7 administrative
kontorsjefer.
Hvert direktorat
er delt i 5 fagavdelinger
og et sekretariat
sam en administrativ
støttefunksjon.
Avdelingenehar sværtulik størrelsecgcppdeling.Energidirektorates
avdelinger harhenholdsvis9-13-22-25og 58 årsverk.Tilsvarendetall i Vassdragsiirektoratet er 9-16-18-50og 75. I tillegg.har
hvertsekretariat
15 stillinger.
Hvertdirektcrathar sin distriktsorganisasjon;
det er ikke noe samarbeideller
kontorfellesskap
mellan dem. Vassdragsdirektoratet
har 5 regionkontorer,
Elsikkerhetsavdelingen
i Energidirektoratet
har 6 distriktskontorer.
Fcrbygningsavhar i tillegg58 arbeidstakere
ved anlegg.
delingeni Vassdragsdirektoratet
anorganiseringen
i 1986 har utviklingnen
vist at det har vært vanskeligå
ledelsesforenede 2 direktoratene
til en virksanhet
med hensyn til styring,
har ikkevært tilstrekkelig
kultur og arbeidszniljø.
Overordnete
mål ogplaner
i organ~onen.
diskutertog klarlagt
Etter

MindretalletKielland IVedemenerat detteikkefØrstogrfremsthar organisatoriske,men fagligeårsaker.NVE arbeider på to klart forskjelligefagområfag) cg Energi (naskin-og eletroder: Vassdrag (bygg-og naturvitenskaplige
fag).De "tokulturer"i NVE er en naturlig
følge av detteskillet.De to kulturer har levetside am side,til gjensidignytte,så lengeNVE har eksistert.
Mindretallet
ser det san hverken ønskeligeller mulig å organisereseg bort fra
som
fokusering
på de to kulturersom problemårsak
dette,og ser arbeidsgruppens
det
førstefordidet
tilslører
at
problemene
det
dreier
dcbbelt beklagelig:
For
i deler av etaten.For det andre,fordi
seg am, egentlig
er et ledelsesprcblem
fdr
organisatoriske
endringersam bryteropp de
det blir brukt san begrunnelse
Leste fagmiljøenei NvE, i stridmed arbeidsgruppens
uttrgkteiønkeam å bygge
viderepå crganisatoriske
enhetersom fungerergodt og sam i sin struktur og
framtidige
oppgaver.
bemanning lett kan tilpasses
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Drift og utadrettet virksanhet synes å ha vært en høyere prioritert
oppgave enn
internt arbeid for å skape gode ranner og retningslinjer
for handling for å nå
felles mål. NVE har ikke i tilstrekkelig
grad anstilt seg til bedre å kunne påta seg og løse nye oppgaver i takt medendrete samfunnsbehov og politIske
signaler.
NVE har heller ikke vært lydhør for interne initiativ
og ikke benyttet nuligheå ha
tene til å bruke dette positivt
til å utvikle etaten. Dette antas b1.a.
sarrnenheng med selve organisasjonsstrukturen,
znangelfallt fornulerte
mål og
manglende styringsverktøy,
for liten forståelse
for organisasjon
san redskap
for å nå mål, prioriterIng
av faglig ledelse foran generell ledelse og utilstrekkelig
personalforva1tning.
Den høye lederstrukturen
gjør saksgangen unødvendig tungvint og det er arbeidsgrup~
rrening at organisasjonen har minst ett ledernivå
for mye. Organisasjonsstrukturen
ried 2 relativt
autonwe direktorater
synes uheldig fordi det
skaper en k1ar todeling av organisasjonen,
hvert direktorat
har følt behov for
å markere egne standpunkter og se1vstendighet.
Direktoratene har i stor grad
fungert med markert skille seg imellan. Det nødvendige faglige
samarbeid har
funnet sted på tvers av dIrektoratgrensene,
men adminIstrativt
har samordning
innenfor personal, økonani og budsjett tildels
vært problanatisk,
og bidratt
til å sementere organisasjcnsstrukturen
heller enn å gjøre den mer fleksibel.
Dette er uheldig med tanke på oppgaveløsning san egner seg for pros jektorganiserIng.
Det er arbeidsgruppens mening at prosjektorganisering
vil være en hensiktsmessig
arbeidsnåte for mange av 1VVEsframtidige oppgaver san i sin karakter ikke blir permanente og san krever tverrfaglig
kanpetanse. De siste par årene har NVE benyttet prosjektarbeidsform
i en viss grad og forholdene må legges
ti1 rette for økt bruk av prosjektarbeid
i framtiden.
NVE har en spesiell
administrasjonsordning.
Dette synes å ha en viss sarrrenheng
med organisasjonsstrukturen.
Ved anDrganiseringen i 1986 ble det opprettet
et
sekretariat
i hvert direktorat med ansvar for sartørdning av administrative
oppgaver internt i direktoratet.
Arbeidsdeling og ansvarsforhold mellan sekretariatene og administrasjcnsavde1Ingen
er uryddig, og nedfører unødig dobbeltarbeid
og kanpetansestrid.
NVE har 108 administrative

4.2.2

Styring

og ledelse

I løpet
av de siste årene har Stortinget
og regjerIngen gjort en rekke vedtak
for å bedre grunnlaget for den politiske
styringen og for å effektivisere
ressursbruken
i statsforvaltningen.
Vedtakene innebærer at det legges større vekt
på må1 og resu/tater san styringskriterier
og større
frihet
for den enkelte
virksanhet i clispcneringen av tildelte
mid1er.

Skalslikfrihetunderansvarfungeretilfredsstillende
er deten forutsetningen at virkscinheten har utviklet
De fulimakter
nødvendige
rapperteringssystemer.
somdelegeres
kan trekkestilbake hvisde ikkeforvaltes
som ti/siktet.
En forutsetning
for å klare dette er hensiktsmessige
styringsverktøy
og klar og
konsistent
ledelse fra topp til Lunn i organisasjonen.
Virksanhetsplanlegging
er et slikt verktøy san skal bidra til å gjøre den interne styringen mer målog resultatrettet.
Prosessen rned å innføre virksanhetsplan1egging
ble startet
i 1VVEi 1987/88, med
assistanse
fra Statskonsult
og Habberstad A/S. Direksjonen
var ansvarlig
for
utforming
av cverordnete
mål, hovedmål og delmål. Dette arbeidet vlste seg
svært vanskelig og ble et ha1vt år forsinket.
Hele VP-prosessen var basert
på
at hver avdeling skulle utforme sin virksanhetsplan med utgangspunkt i den
strategiske
målstrukturen,
og arbeidet i. avdelingene fikk et vanskelig utgangspunkt fordi
målene manglet. I arbeidet i avdelingene ble det fokusert vel mye
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på nye oppgavercgrutviklingsmål
for disse,slik at de løpende oppgaver ikke
fikk nok cppmerksanhet.DenneVP-prosessen
resulterte1 60 delmålog ca. 360
arbeidsmål/resultatmål.
Når målenepå de ulikenivåeneLle sammenholdt,viste
det seg ikke å være en god, indresammenhengnivåene
imellom.Dette,i tillegg
til det storeantalletmål gjcrdemålstrukturen
uegnetsom overcrdnetstyringsverktøy fdr NVE. En rekkemål er også av en slik karakter at de er lite operativeved at de ikke er kvantifiserbare
og tidfestet.Prosessen med å knytte
ressursene,i form avmenneskerog økonomiskemidler,konkrettil resultatmålene, cgrprioriteremellandissevar en vanskeligprosess,
cgrtleoppgitti første cmgang fdr NVE san helhet.I noen tilfellerkom det fram at det som ville
vært natur1igeresultatenheter
ikke stemte med eksisterende,crganisatoriske
enheter. Prosessen har også avdekketat det er nødvendigmed!
bedresamarbeid
mellomNVE cgrOlje-og energidepartanentet
1 utarbeidelsen
av NVEs overordnete
wålstruktur.
Både målformileringsarbeidet
og det å finneresu/tatindikatorer,
visteseg
sværtvankskeligi praksis.Detteble bekreftetgjenrrmde egenrapportenealle
avdelingerbidro med våren-89som underlagsmateriale
for NVE-arbeidsgruppen.
Dissera rteneviste (mednoenunntak)en utbredt
el
evne til å
tte
mål,
arbeidso avenetil konkretefcrval • so aver,h'emler overcrdnete
tte arbeidsbelas • til utv1k1* 1 eksterne
samt store oblemermed å
aktivitetsnivå.
faktorersom virkers ende
NVEs o aver
Mindretallet
Kielland Tvedemner at disseproblemne ikke skyldes smangel
var uegnet
på evne"hos avdelingene. sakenemå søkesi at rapporteringsformen
fdr storedelerav NVEs arbeidsoppgaver.
Et hensiktsmessigrapporteringssystem
mangleri NVE, mn et nytt økonmistyringssystanska/ være operativt fra 1.1.1990.Virkscmhetsplanen,
brisjettet og
oppfølgingssystemene
blir da kobletsaffiren
til et styrIngsverktøy,
slik at de
enkelteresultatenheter
og etatensan helhetkan foreta jevnligmålingav resmed framdrifti arbeidsznålene.
sursbruk1;eriodisk saninenholdt

Wdelse
Det innebærerutstraktdelegeMålstyringmåpraktiseresinnad1 institusjcnen.
ring av ansvarcgraundighet
kombinertmedkonkrete resultatkrav.Virkscmhetsplanen skal sikreat (.2,2t
er balansemellanresultatkrav
og tildelteressurser
for den enkelteenhet.Målstyring stillerhelt andrekrav til ledelse enn det
som hittilhar vært vanligi statsfomaltningen.
hvor fiertalletav medarbeidere
og
NVE er en tekniskpregetkunnskapsbedrift

ledereer sivilingeniører
ellerrealister.Den intenseog lange utbyggingsperioden fdr vannkrafthar fdrsterketog vedlikeholdt
dettetekniskepreg i organisasjonen.
Ledelsesom profesjonhar ikkeværthøyt prioritert1 NVE. Faglig
innsikt, saksbehandlerdgktighet
har værtkriterierved lederutog ansiennitet
velgelse.
LederensarbeidsvtUdrharhellerikkeblittviet tilstrekkeligoppmrksanhet.
Tiltaker iverksatti NVE fdr å gi lederneopplæringscgrutviklingsmuligheter,
sllk at de tedre kan bli i standtll å møte de nye utfordrIngenede vil tli
stiltoverforgjenrrin
målstyring,
resultatkrav,
raskerecmstillingsbehov
osv. I
dag har NVE følgerrIe lederstruktur:
generaldirektør
og Energidirektoratet)
direktører (Vassdragsdirektoratet
11 avdelingsdirektører
1
2
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31 kontorledere
+ 7 administrative
kontorsjefer
et varierende antall gruPpeledere/seksjonsle~e

under kontornivå.

16 prosent av IVVEsansatte er ledere, 29 prosent har administrative
oppgaver og
55 prosent jobber direkte med fag. I tillegg bruker kontorlederne
en betydelig
del av sin tid på fagoppgaver. Gjennansnittsalderen
på avdelingsdirektørene
er
57 år, Antallet ledere og administratorer
er meget høyt i forhold til
størrelsen på organisasjcnen.
Både antall
4.2.3.

nivåer

Sanarbeld

ledere

gjør styring

unødig kcenplisert.

og 1~etanseforha1d.

har uten tvil
valtning.

NVE

og antall

en sterk

fagkanpetanse

på "fysisk"

vassdrags-

og elkraftfor-

Vassdragsdirektoratets
kanpetanse dekker alminnelig hydrologi, snø/1s/bre,
erosjon/materialtransport,
grunnvann, flanberegning,
natur- og landskapsvern, forbygnIngs- og terskelarbeider,
konsesjonsbe.handling for inngrep i vassdrag, sikkerhet for anlegg i vassdragsanlegg,
vasskraftundersøke1ser
samt juridiske
srnål
i tilknytning
til
Va.ssdragslaven, Vassdragsreguleringsloven
og Oreigningsloven.
Vassdragsdirektoratets
fagpersonell
kamEr fra Norges lancTbrukshøgskole,
tekniske
høgskoler,
ingenlørhøgskoler
og universitetenes
ulike real/naturfaglinjer.
Gjennansnittsalderen
på ledere og fagpersonell
er 46/47 år.
Den kraftrelaterte
dal av Vassdragsdirektoratet
er noe kanplisert
å beregne.
Følgende tall er skjønnsmessig vurdert: Hydrologi ca. 30 årsverk,
konsesjon/damtilsyn
18, Vasskraftundersøkelser
15, Natur og landskap 6. ForLygningsavdelingen ble opprettet før kraftutbyggingen
ble startet og er i en særstilling.
Tersk1er
og forbygninger
san er kcnsekvenser av kraftutbygging
utgjør i. personår 10-15 prosent ined avtagende tendens. Den kraftrelaterte
del av vassdragsforvaltningen
er dermed grovt vurdert ca. 50 prosent med avtagende tendens når
man unntar ForbygningsavdelIngens
virksanbet.
Energl (71 rektoratet
har et fagmiljø preget av elektrofag.
Dette gjelder
El-sikkerhetsavdelingen,
Kcalsesjonsavdelingen og Systesnavdelingen.
Energiavdelingen
skapsavdelingen
Energidirektoratet
i enkelte
sdragsforvaltning
et viktig

petanse

har en blanding av elektrofag,
økca~
og realister.
har militærutdannelse,
og byggfag.
elektro-

spesielt
Bered-

har mistet dyktige fagledere og har utilfredsstillende
kanavdelinger/kontorer.
Energiforvaltningen
er i likhet med vaset anråde san krever en tverrfaglig
kanpetanse da energi er
integrert
element.

Konklusjonen er at energiforvaltningen
må styrkes med flersidig
kanpetanse spesielt på økonanisiden for å kunne håndtere 90-årenes betydelige
energipolitiske
utfordringer.
Vassdragssiden bør også styrkes med økorrmikompetanse.
Medarbeidernes
engasjement
og kompetanse blir an stadig viktigere
ressurs i
fcrvaltningen.
I deler av NVE er det helt nødvendig å legge større
vekt på å
utvikle
ifer engasjerende og motiverende arbeids- og organisasjonsformer.
Misnøye med slike fbrhold i etatenvar en av drivkreftene
i OU-prosessen.
Eette
har senere resultert
i diverse tiltak,
slik sanmedarbeidersamtaler,
lederopplæring, prosjektlederkurs
osv. og andreopplærings- og utviklingstiltak
(jfr.
pkt. 4.1.3).
For å utnytte potensielle
ressurser på individ og gruppenivå i NVE på en bedre
måte må forholdene legges til rette for en bedre personalforvaltning
og bedriftskulturen må utnyttes
til å freme etatens felles mål.
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4.3 AlternatIve

organisasjansmødeller

orgakonsulent
siv.ing.
Inge M. Utbøen har utredetalternative
med
nisasjonsmodeller
fbr arbeidsgruppen.
Dettearbeldetharpågått parallelt
utredningenav må/, cppgaver,ansvarsforhold
og arbeidsdeling
innenforvassArbeidsgruppens
drags-

og energifozvaltningen,

amtalt

i kapittel

3. Nedenfor

er det gjort

rede

for dIsseorganisasjonsalternativene:
Alternativ

I

- Dagens organisasjon

med 2 direktoraterogNVELcverbygningen.
(Referansealternativ)
AlternativII - NVE som ett direktorat,
".flat" organisasjon
(i 2 varianter,
modellA cgmcdell B)

AlternativIII-NVE overbygningen

elimineres,
2 selvstendige
direktorater

AlternativIV - NVE som et utvidetEnergridlrektorat,
med de rene vannkraftrelaterteoppgavercverførtfra Vassdragsdirektoratet.
Resten av
Vassdragsdirektoratet
leggesunder Miljøverndepartenrntet.
Ved forslag

til

organisasjonsrredeller

er det lagt

vekt

på følgendeforhold:

* Glje- og energidepartementet-Miljøverndepartementet's
ansvarsfordeling
vassdragssektoren:
På det stasjonæreenergicmrådet
har Glje-og energidepartementet
et godtdefinert forvaltningsansvar.
På vassdragsførvaltnlngsområdet
har tiere departementer forvaltningsoppgaver.
Nye utfordringer
og nye fcrvaltningsoppgaver
gjør arteidsforholdene
kampliserte.
Det er derfornødvendig at klare ansvarsforhold
blir definertfor fozvaltningsoppgavene
på vassdragsanrådet
for å unngå ressurssløsIngog byråkrati.
Det synes
å være enighet an at energisiden
er den klartviktigste"bruker"interessei vassdragene.
Dette forhold vil, fortsette
selv
an kraftutbyggingsaktiviteten
har avtatt.
I tillegg
ti1 kraftutbyggingsinngrep
for andre inngrep etter vassdragsloven
legg etc.

har Olje og energidepartementet
ansvaret
san masseuttak,
vanning,
aquakulturan-

Nyere

oppgaversom vannbruksplanleggIng
(VBP),driftav vassdragog grunnvannressurskartlegging,
flanvarsling
ogberedskapstiltak
ved varsletflom etc. er
uklartdefinerthva gjelderansvar.
NVE - Vassdragsdirektoratet
har langetradiqjoner
på de kraftrelaterte
forvaltningsoppgaver
samt hydrologiog forbygningsoppgaver
og er definitivtden etat
san har mest innsiktogkompetansepå amrådet.
Med denneposisjonkan det være rimeligat Glje-og energidepartementet
beholmen at det foretas
en klargjøder de nåværende oppgaver på vassdragscurådet,
ring i grensesnittet
mot miljøsIden.
Alternativet
til dennemodeller at Miljøverndepartementet
får utvidetansvarog at OED/NVEbegrensersitt ansvarsanråde
til de rene kraftrelaterteoppgavene.I praksisvil dette innebære at
Vassdragsdirektoratet
blir reduserttil en mindreenhetsom vil bestå av konsesamt miljø/ognatur-aspekteneved
sjonsbehandling,vannkraftressursvurdering
(Detteer nærmere diskutert
i
konsesjcnssaker
og andre inngrepi vassdragene.
kapittel3.)
Uansett hvilket av dissealternativene
san blir valgt,må grensesnittene
for
arbeidsdelingen
mellomulikedepartementer
og deresunderliggendeetater klar
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gjøres.
omta/ti kapittel4.2:
Svakheterved NVEs organisasjan,
organisasjonen
er unødig"høy",ett ledernivåkan fjernes
et stortantalllederepå allenivåer
en blandingav storeog små avdelinger
ti/

dels

vanskelig

å samarbeide

på tvers

av linjeorganisasjonen

den klare 2-delingeni organisasjanen
organisasjonsstrukturen
gjør styringvanskelig
uklareresultatenheter,
mangeavdelinger
for mangeadministrative
ledd og konkurrerende
administrative
enheter
historiskbetingetfryktfor administrasjansavdelingen
san maktapparat
De fleste av punkteneovenforbeskrivertrekkved NVEs organisasjon
san etter
Den beskrevne todemindretallets
Kielland
Tvedes mening ikke er svakheter.
lingenf.eks., har naturlige
årsaker,og er ikkenoe en kan organisereseg 1)ort
fra.
Oppgaveløsning/nye
cppgaver:
(Detvises til amtalenav oppgaveri kapittel3)
samordningav arbeidetmed VerneplanIV og SamletPlan
samørdningavEnøkogeffektiviseringavkrafbnarkedet
forvaltaingav POD midler
delegeringav avgjørelsei sakerettervassdragslovens
g§ 104-106
utvidetbruk at det autamatiske
stasjansnettet
innforingav internkantrcllprinsipp
i overholdelse
avkonsesjonsvilkår
utvidet,brukav oppdragsfinansiering
Alle avdelingermå vurderes med hensyntil ny tilhørighet
og arbeidsængde.
(Detvisesforøvrigtil amtalenav avdelingene
i.kapittel5)
For alternativene
gjelderden fbrutsetning
at OED/NVEbehDldernåværende
vassdragsoppgaver.
Ved alternativIV vil Miljøverndepartementet
overta ansvar
for de ikke-kraftrelaterte
vassdragsoppgaver.
(jfr.kapitte/3)
Hvis ett ledernivå(generaldirektøren
ellerdirektaratsdirektørene
i NvE) fjernes gir det 2 organisasjonsalternativer:
2 selvstendige
direktorater
elleret
utflatetNVE med 10 fagavdelinger.
Alternativ I har fleresvakhetersam er beskrevetforan.Dennemodellenvil ha
10 avdelingerunderdagliglederhvis ett ledernivå
fjernes.
(direktoratsnivå)
Nye oppgaver skal tilleggesNVE. En redUksjonav ledermråderogrklareresultatenhetervil værenødvendigfar å sikreledelse og styring i en slik modell.
Forøvrig vises det til diskusjonen
am koordineringen
mellanenergiogrvassdragsforvaltningen,
cgde spørsmål san knyttestil hvorvidtdenne samordningen
mellamde 2 forvaltningsområdene
skal skjepå direktoratets
eller departementsnivå.Denneproblemstillingen
ble cgså grundigdrøftetav Leiro-utvalget.
Alternativ

II

(2 varianter:
mødell

A og modell

B)

I denne modell er direktoratsledernivået
fjernet
og antallet
avdelinger
redusert til henholdsvis
5 (A) og 4 (B)utforendeavdelingerog en avdeling
for
sikkerhetogrberedskap,
samt en administrasjansavdeling.
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AlternativII
ModellA er vistnedenfor:
angir

Strekpmkteneunderhver avdeling

avdelingenes

hovedarbeidsfel.t.

NVE
V.-E. Direktør
Ass.dir.

Hydrologisk Vassdrags Ressursavdeling
avdeling
avdeling
Hydrometri
Forbygning
Naturog
Snøogis
Vannbalanse landskap
Miljøhydrologi
Data
Regionktr.

Energiplan Administr.
avdeling
avdeling

Konsesjon Systemplan Fellestj.
Konsesjon økonomi
Juridisk
Vannkraft- Produksjon Personal
undersøkelserTransmisjon/Utvikling
distribusjon Data

Enøkog
markedsavdelIng

Sikkerhet,
beredskaps
avdeling

Vassdrecistilsyn
Markedsorganisering Beredskap
Effektivisering
Enøk
Lokale.planl.

Figur 3

I zrodell A gjøres plan og kcnsesjcn
drags- og energisiden.

til

ett

integrert

lederansvar

både på va.ss-

Vassdrag og ResHydrolcgi,
3 avdelinger:
I denne nodellen har vassdragsanrådet
Energiplan og Enøk/ Marked. Natur og land2 avdelinger:
surs og energiarrrådet
består av
Ressursavdelingen
lagt inn i Vassdragsavdelingen.
skap er foreslått
vannbrukplanvannkraftplanlegging,
konsesjansbetrandling,
vassdragsjuristene,
fra Natur og land.skapsavdelinog men stillinger
vassdragsregisteret
legging,
til
i. tillegg
får ansvar for el.anleggskcnsesjoner
gen. Er2ergiplanavdelingen
nåværende oppgaver.

Avdeling
erstatter deier avnåværende Energiavdeling.
ogberedskapsavdelingen
for sikkerhetcg beredskapintegrerervassdragstilsynet
i ett lederamråde.

Enøk/markedsavdelingen
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Alternativ II modell B er vist nedenfor:
Strekpanktene under hver avdeling angir avdelingenes hovedarbeidqfelt

NVE
V.E. Direktør
Ass.dir.

Hydrologisk Vassdrags Energi
avdeling
avdeling
planavd.
Hydrom
Forbygning
etri
Naturog
Snøogis
Vannbalanse landskap
Miljøhydrologi Konsesjon
Data
Juridisk

Administr. Enøkog
Sikkerhet,
avdeling
markedsberedskapsavdeling
avdeling
Fellestj.
Økonomi
MarkedsVassdragstilsyn
Personal
organisering Beredskap
Utvikling
Effektivisering
Data
Enøk
Lokale.planl.

Systemplan
Konsesjon
Produksjon
Transmisjon
Distribusjon
Vannkraftundersø
kelser

Regionktr.

Figur 4

I nodell
B gjøres
og ett lederansvar.

krafttligang,

overføring

og c71tribusjon

til

ett

planområde

I madell
B integreres
energiplan
og vannkraftplanlegging
i en Energiplanavdeling. Vassdragskonsesjoner,
vassdragsnivellement
og kontroll
med manøvreringsreglaænt
overføres
til den nye Vassdragsavdelingen.
Vassdragsregisteret
avdelingene
like

foreslås
overført
i de to zzedaller.

til

Hydrologisk

avdeling.

Forøvrig er
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AlternativIII (TOdirektorater)

Oed
I Avdelinger
i OED
L______

i

Energidirektoratet

I

1I

r

Evt.integrasjon
departementet
—

<---->

E-stab

HusetM29
Fellestjenester

<

I Avdelinger
i OEI411

Vassdragsdirektoratet
V-stab

Administrasjon

Administrasjon

Energiplan
El.ani.konsesjoner

Hydrologi
Forbygning
Naturoglandskap

Enøkogmarked

Vannkraftundersøkelser
Konsesjonsbehandling

Beredskap

Figur5
Denne modellen vil resultere

i et lite

Sikkerhet/tilsyn
Vassdragsanlegg

Energidirektorat(50-60

årsverk hvis ET

utskilles).For Energidirektoratet
kan det værebehovfor en tetyde/ig vannkraftkompetanse(særiL7 på de cmrådersom i dag ivaretasav VU, VN og VVK).
vil direktorateneLygge
Hvis detteikke ble avgittfra Vassdragsdirektoratet
opp dobbelkompetanse
i dennemcdellen.Mindretaliet
Kielland Tvedemenerat
dettebehovkan dekkesgjennomet fOrtsattnært samarbeidmed Vassd~rektoratet.
Vassdragsdirektoratet
vil beståav ca. 150 årsverk.Direktørkollegiet
i Vassdragsdirektoratet
gikkprinsipaltinn fbr dennemodel1en.Sdm landets sentrale
vassdragsetat,menteman at direktoratetburde
kunne spilleen mer samordnende
rolle Innenvassdragsforvaltningen,
og at en for nær tilknytning
til energitbrvaltningen villegi habilitetsproblemer
vis å vis restenav vannmiljøet.
Behovet for en sterkeremarkeringav vassdragssiden
i 1VVEskyldesetter mindreta1lets oppfatning også at Olje- og energidepartementet
primærter opptattav
energisiden,
og derforhar prioritertvassdragsforvaltningen
lavt.Med redUsert
vannkraftutbygging
vil NVEs to direktorater
dessutenfå færrefellesoppgaver
og dermedmindrekontaktf1ate.
Glje- og energidepartementet
har forvaltningsansvaret
for den stasjonæreenergiforsyningog inngrepi vassdragettervassdragslcvgivningen.
Koblingenmellom
energiforsyningsansvar
og vannkraftressurstilgang
er viktigfor departementet.
Kaordineringsoppgavene
mellamde to forvaltningsamrådene
vil måtte legges til
olje-og energidepartementet
i dennezredellen.
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Alternativ IV

Md

Oed

V—an—nressu—rs
cTel]

NVE
V-Edirektør

Hydrologi
Sikkerhet/
beredskap

Energiplan

Ressursog
miljø

Enøkog
marked

Administr.
avdeling

Forbygning

Juridisk
Vannkraft
undersøkelser

Regionkontorer

Natur/
landskap
Konsesjoner
Nb. Konsulentensforslag.Arbeidsgruppenhar ikke drøftetorganiseringenav NVE hvis
Md overtarvannressursforvaltningen

Figur 6
Denne organisasjonsløsning
samlerforvaltningen
av energlområdet
og kraftdelen
av nåværende
Vassdragsdirektorat
underen NVE-overbygning.
Hydrologi
og Forbygning/Regionervil da naturliggå over til Miljøverndepartementet.
Hydrolcgisk
avdelinger i avtakendegradkraftorientert
i sin virksamhet.
Det sammegjelder
FOrbygningsavdelingen
sam opprinnelig
ikkehaddenoemedkraftutbyggingå gjøre. Mdijøeppgavene
representerer
økt beskjeftigelse
for begge avdelinger.
Miljøverndepartementets
organisering
og koordinering
av Regionkontorenes
virksomhetmed fylkenesvassdragsforvaltere
kan såledesskape klarere ansvarsforhold i vassdragsfOrvaltningen,
men detteer utenf= arbeidsgruppens
mandatå
utrede.Det nye grensesnitt
mellamOED/NvE
forvaltcgrMiljøverndepartementet's
ningsoppgaver,
må som for andrealternativer
definerescgrreguleresmed en samarbeldsavtale.
Rydrologi og FOrbygningrepresentererca. 50 prosentav NVEs årsverk,og er
derforen dramatiskreduksjonavIVVE.Avdelingensskjebneutenfor NVE-systemet
må anseså være uvissda de i sin nåværendefcrm npppevil fortsettesam selvstendigeenheter.Rydrologiskavdelingvil sannsynligvismåtte orientere seg
kraftigi retningav å bli en milyzdataenhet,
FOrbygningsavdelingens
arbeidvil
med stor grad av sannsgnlighet
bli desentralisert
til fylkesplanog regionkontoreneog anleggskontorene
vil som en konsekvensav dettebli nedlagt.
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Om dette vil
dragssektoren,
løsning.

være en god utvikling
med forenkling og mindre byråkrati på vasser tvilsant.
Samarbeid og bedre koordinering kan være en bedre

4.4. Oppsuffinering
av konsulentens
vurderinger
og anbefalinger
Konsulentens
rapport (samer ved/agtinnstillingen)
er tre-delt:Del
rin av nåværende NVE. Del B: Diskusbn av rzvli e or anisas'cnsmodeller
C: Konsulentens anbefalin .

VUrdeDel

De1 A tar utgangspunkt i den misnøye san var til stede i. NVE etter anorganiseringen i 1986, og san resulterte
i at personalorganisasjonene
initierte
en organisasjcnsutviklingsprosess.
Dette arbeidet
hadde et bredt engasjanent og
identifiserte
problaner og forhald i organisasjonen san krevde initiativ
fra
toppiedelsen.
Særlig mye dreide seg an perscna1politiske
forhold.
AdMInistrasjonsordningen
var et forholdsan ble spesieltutredeti EVA-Innstillingen.Et lederutvIklingsprogram
er startetog virksomhetsplan1egging
som ble
igangsatt i 1987/88,er undervidereutvik1ing.
En del forslagble stilti berD
1 påventeav forellggende
innstilling.
driverforvaltningsvirksomhet
i henteldti/ lovverk,meldingercgrpolitiske
signaler.Andreoppgaverer pålagtved instruksfra Glje-og energidepartanentet og øremerkede bevilgninger.
NVES virksamhethar en ca. 50/50prosentforde1ing på direkte forva1tning ogfOrvaltningsstøtte/annet.

NVE

avde11ngergjennamførte
en enra rter
på vårparten 1989 san beskrev
arbeidsoppgavet,
bemanning, knntaktrelasjoner
etc.Dennevar et verdifullt
bidrag ti/ arbeidetmed å vurdereNVES organisasjon.

NVEs

NVEs organisasjon

er vist

DIREKS

i. forenklet

form på figuren:

NIVÅ

'S RÅD

GD

1

TAB

VASSDRAGSDIREMR

ADMINISTRASJON

NIVA 3

KONTORLEDER

NI\M 4
0 0 0

LEDELSES/STYRINGS
FORA:DIREKSJON
DIREKTØRMØTE
KONTORLEDERMØTE

Figur 7
Figur: Forenklet

NIVA 2

AVDELINGSDIREKTØR

SAKSBEHANDLER

0 0 0

ENERGIDIREKTØR

NVE crganisasjon.

NIVA 5
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Organisasjansendringen
i 1986bidro til at de to direktoratene
har fUngertmer
uavhengigav hverandreenn tilsiktet.
NVE overbygningen
med den felles admInlstrasjonsavde/ingen
maktetikke å forenede to direktoratene
til 4n virksamhet
med hensyntil styring,ledelseskultur
og arbeidsmiljø.
Grganisasjanenhar fire-fem ledernivåerog ti fagavdelingermalmeget
ulik
størrelsei bananningog lederspenn.
NVE har 60 lederstillinger
hvorav 14 direktører med gjennamsnittsalder
på 57 år. Yhgrekreftermå derforantaså ha
begrensetinnflytelse
i AVE.
NVE har vært og er en "tekniskbastion"pregetav sivilingenlører
og realister.
Lederskapsan profesjonhar vært litepåaktet.Rekrutteringen
harhatt preg av
"Innavl"san konsekvensav mangelfulldefinisjonavkrav til ledereog /ederansvar.
Ledelseskulturener forskjelligi de to direkboratene.
Vassdragsdirekboratet
syneså ha en frieresamarbeidsfcrm
enn Energidirektoratet
hvor detaljertfaglig sentralstyring
ser ut til å gjennamsyre
organisasjonen
med kansekvenser
for
arbeidsmiljøet
og motivasjonsnivået.
Administrasjonsavdelingen
har hatt en
maktapparatpreget
kultur.
Styringenav NVE må karakteriseres
som mangelfullbåde med hensyntil personalressursercgrbudsjettmidler.
Dettehar sammenhengzried at styringikke synes å
1mi vært viktig.Resultatmål
knyttettil lederansvar
ogbrukbareoppfølgingssystanerhar ikke vært etablert.Det er derforvanskeligå uttaleseg an crganisasjonensproduktivitet.
NVEs kanpetanseog innsikter uten tvilallsidigog sterkpå vassdragsanrådet
med motivertemedarbeidere.
Den kraftrelaterte
del av Vassdragsdirektoratet
utgjør ca. 50 prosentmålt i antallårsverk.(Forbyggingsvirksanheten
unntatt).
NVEs kawetanse på energianrådet
er for sterktpregetav elektrofag.Energidirektoratethar i størregrad enn Vassdragsdirektoratet
hatt rekrutteringsvansker og avgangav dyktigeledere.økonanikanpetansen
cgutnyttelsen av de få
økonamenestår ikke i forholdti/ energiamrådets
økonaniskebetydning.
NVE har uforholdsnessigmange
ledereog administratorer
i fcrholdtil utførende
fagpersonell.
Kategorienledelseutgjør16 prosent,administrasjan
29 prosent
og utførendefagperscnell
55 prosent.
NVEs forhcld til overordnet departement
har en fOrmellsaksgangog samtidiget
relativtuformeltpreg.Det sistegjelderdirektesamarbeidmellom NVE/OED-avdelingeneavhengigav sakstype.NVE sam etatmå forholdeseg til to fagavdelinger og en administrasjansavdeling.

DelB drøfter

følgende

AlternativI
II
III
fl

IV

fan organisasjonsalternativer:

NåværendeNVE med to direktorater
NVE sam ett direktorat(tovarianter)
NVE cverbygningen
elimineres- to direktcrater
NVE san ett direktorat- Vassdragsdirektoratet
reduseres

til en avdeling med rene vannkraftralaterte

oppgaver.

Alternativ
har san forutsetning
at OED/NVEbeholderde eksisterende
oppgavermed en del presiseringer.
AlternativIV har som forutsetning
at Olje- og
energidepartementet
fisjonereroppgaversam strengtbetraktetikke er departementetsansvar.Detteer såledeset NVE med energiforvaltning
og rene kraftrelaterte vassdragsforvaltningsoppgaver.
Alternativet
innebæreret sterktredUsertNVE.
Alternativene
II og III framkommersom resultatav at ett ledernivåelimineres.
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Eet er lagt vekt på å foreslåen organisasjansstruktur
san muliggjørstyring
vertikaitoghorisontalt,og en administrasjonsordning
sam synliggjØr overordnede styringsoppgaver
og operativefunksjoner.
Av de fire-femorganisasjonsmodeller
sam er diskuterti Lel B anbefalesden
utflatedemodellAlternativII A. Begrunnelsen
for å anbefaledennemodeller:
Olje-og energidepartementet
har san primæransvar
elforsyningen
og inngrepi
vassdragettervassdragslovgivningen.
Energifarsyningsansvar
og vannkraftressurstilgang
er dermeden viktigkablingfor Olje-og energidepartanentet.
Det anseså være et uheldigprinsippå påføredepartementet
koordineringscpLr
gavenemellomde to forvaltningsamrådene.
(Jfr.to-direktoratsmodellene).
Det anstrukturerte
NVE vil bli et betydeligmindreantallårsverk(ca.270
årsverk)
enn det nåværende
Strukturenvil muliggjøres
side.
tcppledelsens

delaktihet vertikaltoghcrisontaltfra

milan
energi- vassdragsoppgavene
nuliggjøresved at virksanen blir et bedrehjelpaniddel
san underlagfor de prioriteringersan må foretasinnenforbudsjettranmne.

Koordinering
hets lanl

Det antasat Ludsjettarbeidet
og oppfølgingen
vilLli enklere
Llant annetmed
prioritering
på departanentsplan
nEllande to forvaltningsmrådene.
Praktisk sett vil et samboerskaptjenenoe på stordriftmed b/ant annet
ogfelles
overordnetstyring.(Jfr.to-direktoratsmodellene).

fellestjenester

skal
Organisasjonsformen
vil bidra til å reduserefarenfor at separatisme
gjenoppstå.

Konsulentenanbefaleren styringsstruktur
beståendeav:
Et utførendenivå - driftsnivået
- san bestårav femutførende
avdelinger
og en
og Leredskap,
og en konsernpreget
overbygning
somtestår
avdeling
for sikkerhet
av dagliglederassistertav en styringsstab
for overordnede
cppgaver.
Avdelingeneskal ifølge konsulentens
anbefalinghaen entydigNVE-identitet.
definerti VP san
Lederansvaret
på avdelingsnivå
skalforankresi resultatmål
Lederansvaret
amfatterden kvalitative
fager kablet til klarebudsjettrammer.
lige standard,økananiskstyring,samtpersonalmessige
og administrativeforretningslinjer.
hold innenfbrrammn avNVEs overordnede
De operativeadministrative
cppgaverledesav en administrasjonssjef.
En assisterendedirektører ansvarligfor Styringsstaben
og de operative administrasjonsoppgaver
som er delt i følgendeseksjoner:
ø<onomi (badsjett,
regnskap,
lønn ogrkasse)
Fellestjenesten
(serviceknyttet ti/ M29sdrift)
Eata (systemutvikling
og driftstormaskin)

(Bedriftshelsetjenesten)
Ledernefor seksjoneneøkonomi,Fellestjenester
og Data er samtidigmedleniner i
styringsstaben
san har fØlgendeansvarsanråder:
Utformeog gjennomføre
personalpolitikken
på overordnetnivå
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Koordinere
VP/budsjettarbeidet
for NVE tota/t
Være ansvarlig
for
at hensiktsmessige
styringssystemer
blir gjennomført
Utarbeide/lnitiere
en EDB-strategi
Initiere,
utrede og gjennomføre personalog organisasjonsutviklIngsprosjekter
Bistå
daglig leder med oversikter
og styringsrapporter
for driften
av NVE
Bistå daglig leder med saksforberedelse
og oppfølging
Utrede cgbygge opp info/samfunnskontakt
for NVE
Være knordlneringsorgan
for internasjonal
bistand gjenncin NORAD

at VP cgrtudsjett
videreutvikles
til et hensiktsmessig
resultatmål
pr% avdeling vil være nøkkelen til å få etablert styring i form av ressursbruk
koblet til resultatmålene
og budsjettet.
Eette setter
krav til budsjettplanlegging,
prioriteringer
og kostnadsoppfølging
1 budsjettperioden.
Eet anbefales
etablert
månedlige "bud~mMter"
hvor resultatmåloppfølging
er hovedsak.
Konsuienten
anbefaler
styringsverktøy.
Klare

Den anbefalte

organisasjonsardell

er vist

skjesnatisk

nedenfor:

NVE
V-Edirektør

Ass.direktør
Styringsstab

Administrasjon

5 utførende
avdelinger

Operative
adm.oppgaver

Avd.forsikkerhet
ogberedskap

Figur 8
Konsulenten har anbefait at det opprettes
en still1ng
som assisterende
direktør
når den nye organisasjonen
er på plass.
Ansvarsområdet
omfatter etter konsulentens
anbefaling
resultatmålcppfØlging
cgrdet administrative
apperat. Behovet
for denne stillingen
vil være avhengig avhvordan
Vassdragsog energidlrektøren prioriterer
intern ledelse
i forhold til utadrettet
virksomhet,
ogrtivilken
rolle avdelingsdirektørene
får i det nye NVE.
Den nye stilling
san assisterende
direktør
må gis
i forhold til daglig leder og avdelingslederne.

et klart

definert

lederansvar
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ROnsulentenanbefa1erat NVE får en fagavdeling
og en administrativ
avdelingå
forholdeseg til i departementet:—
en prøvesten for
Gjennomføringen
av en så omfattende organisasj~xlirtlir
effektiv
crganisasjon.
NVE 1 bestrebelsene
for å cppnå en mer tidsmessig
og
organisert
san pronye
NVE-organisasjonen
er
anbefalt
Gjennomføringen
av den
s'ektsekretariat
med
s
'ektledelse
ar,
et
s
sjekt med en s
beidsgrupper.
Styringen
av gjennomføringen
er etter konsulentens
oppfatning
et ansvar for
san NVEs overorddaglig leder i M1E. Departementet
kan deltai styringsgruppen
nede myndighet.
Arbeidsgruppene
1w. område bør 1 prinsippet
ledes av lederne
auråder. Dette prinsipp
forutsetter
at lederutvelgelsen
blir
gjennomføringen.
Konsulenten
anbefaler
organisasjonsendringene.
4.5 Arbeidsgruppens

at samtlige

stillinger

fristilles

for de respektive
fØrste
etappe
i

på grunn av omfanget

av

anbefaLing.

4.5.1Grunnleggende
fozutsetz~.
FOrmålet med arbeidsgruppens
arbeid er å karne fram til en organisasjonsstrukforvaltningsoppgatur som setter
NVE i test nuligstandtil å løse framtidige
ver på energi- cg, vassdragssektorene.

Arbeidsgruppen

skal være et orhar tatt sam utganspunkt at NVE er cg,fortsatt
dinært forvaltnIngsorgan
underlagt
Glje- og energldepartementet.
Arteidsgruppen
har på et prinsipieltgrunnlag drøftethvorvidtzrdljøvernmyndighetene
børha
særskilt
instruksjonsznyndighet
overfor deler av NVEs organisasjon
i lys av ansvarsfordelingen
innen vannressursfcrvaltningen.
En instruksjonsmyndighet
må
gis i henhcld til det forvaltningsansvaret
lnstruerende
myndighet
har gjennom
det
lcvverket
sam denne nryndigheten forvalter.
Dette kan skape uklart faglig
ansvar cg, få uheldige budsjettmessige
cgrorganisatorlske
konsekvenser.
I Rermansen-utvalgets
innstilling
blir det pcengtert
at alle fbrvaltningsorganer
er
tliknyttet
et bestemt departement,
og at dette departement
har en alminnelig
instruksjonsmyndighet
i forhold til de organer sam er underlagt
det. Arbeidsgruppen vil derfor ikke gå inn for en ny praksis med delt instruksjonsmyndighet
fku-AVE. Imidlertid
har man god erfaringmed
å etablere
samarbeidgavtaler,
speslelt
mellan milywernizzyndighetenecgNVE.
I den grad slik bistand skal ytes må
den imidlertid
organiseres
med ryddige samarbeldsavtaler,
oghvis
samarbeidet
økonamiske
er av me amfang og varighet,
cgså med et opplegg for samarbeidets
Rent oppdragssider.
Slike avtaler må avklares medrespektivefagdepartement.
salg (bruk av oppdragshjemler)
trenger ikke fagdepartementets
godkjennelse.
Spørsmålet

am den framtidlge

myndighetsfardellng

etter

Vassdragsloven,

herunder

hvorvidtOEDs ansvarskalbegrense
seg tilvannkraftsaker
er blittreistav
Miljøverndepartementet
i løpet av arbeidsgruppens
arbeid.
Arbeidsgruppen
har
gitt uttrykk for sitt standpunkt 1 rapporten, men vil påpeke at dette spørsmål
for NVES framtidier av en slik prinsipiell
karakter ag har slike konsekvenser
ge oppgaver,
organisasjon
og bemanning at dette forutsettes
avklart mellom de
berørte
depertementer
fØr omarganiseringen
av NVE iverksettes.
Arbeidsgruppen
har lagt vekt på fiere hensyn ved valg av en framtidig
crganisasjonsform.
En omfattende amstillingsprosess
kan være både tidkrevende og sette
under sterk belastning.
Arbeidsgruppen
ser det
enkeltpersoner
og organisasjonen
derfor sam ønskeligå bygge videre på crganisatoriske
enheter som fungerer godt
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og san i sin struktur

og bananning

lett

kan tilpasses

framtidige

oppgaver.

Også offentlige
virksanheter
må definere
resultatmål.
Dette må gjøres på en
slik måte at målene er entydige,
mest zrulig kvantifiserbare
og kan fungere
san
et styringsverktøy
over budsjettperioden.
Dette innebærer at delmål og arbeidsmål må ha definerte
adresser i organisasjonen
og tilsvarende
må det utpekes resu/tatansvar
på ulike nivåer i organisasjonen
( jfr. målhierarkiet).
Et definert linjeansvar
for mål og enkeltoppgaver
krever oppbygging av en organisasjon
san er hensiktsmessig
utformet for fordeling
og utførelse
av oppgavene. virksanhetens hovedmål og oppgaver vil dermed til en viss grad bli profilert
i organisasjonens
utforming.
Dette forhindrer
ikke utstrakt
samarbeid an oppgaver
og måloppnåelse
innen organisasjaien
i form av prosjekter,
arbeidsgrupper,
men
krever plassering
av resultatansvar
for oppgaver og arbeldsmåL
Dette innebærer
at NVE bør organiseres
i et begrenset
antall avdelinger
san på en hensiktsmessig
måte samler beslektede
og avhengige arbeidsoppgaver
under felles
lederansvar. Ansvarsforhold
bør i størst
nulig grad klargjøres
ved å begrense dobbeltarbeid
og uk/are grenseflater.
En slik organisering
vil også kreve at etatens
budsjett
i større grad betraktes
san et virkaniddel
til
oppgaveløsning
og at
budsjettmessige
prioriteringer
foretas
perallelt
og i samsvar med prioriteter
i
virksanhetsplanen.
Forvaltning
av økonmiske
virkemidler
må derfor plasseres
i
samsvar
med den organisatoriske
plassering
av resultatansvaret
i virksanhetsplanen. En slik organisering
vil også i store trekk innebære at grunnlaget legges for en ønsket videreutvikling
av fagmiljøene
innenfor ME.
NVE har minst
ett ledernivå
mer enn nødvendig . NVEs todelte
struktur
gir en
unaturlig
deling av to nært beslektede
arbeidsanråder
og gir ikke daglig
leder
de styringsnuligheter
san er «nskelig.
Delingen i to direktorater
gir daglig
leder et unaturlig
lite kontrollspenn.
Alle
a/ternativer
arbeidsgruppen
har
vurdert innebærer at ett av de to øverste ledernivåer
fjernes.
En viktig
organisasjonsdimensjon
er spørsmålet
an graden av sentralisering
eller regionalisering
av NVEs arbeidsoppgaver
og i hvilken
grad den forutsatte
utvikling
i arbeidsoppgaver
vil
påvirke
dette.
Tyngden av regionkontorenes
virksanhet
er knyttet
til forbygningsvirksarrheten.
Videre
har Vassdragstilsynet, Natur- og landskapsavdelingen
og Hydrologisk
avdeling egne utestasjonerte ved regionkontorene.
Regionkontorenes
sanmnsetning
innebærer
nulighet
for
delegering
av saker
vedrørende inngrep i vassdrag uten at
saker må ti/
hovedkontoret.
De respektive
avdelinger
vil videre
kunne utføre
sine
lokaie
oppgaver
med de fordeler
san nærhet til lokale interessenter
innebærer. Arbeidsgruppen mener at en slik desentralisering
er hensiktsmssig
dersan dette
gir
en mer effektiv,
smidig og kvalitativt
bedre ivaretakelse
av NVEs oppgaver. Arbeidsgruppen
er ikke istand til,
innenfor den tilmålte
tid og ressurser,
å foreta
en kritisk
gjennangang av regionkontorenes
rolle.
Arbeidsgruppen
ser det
san naturlig
at det er betydelig
regionalpolitisk
interesse
knyttet
til regionkontorenes
opprettholdelse
og utvikling.
ArbeicNgruppen ser imidlertid
med bakgninn i NVEs framtidige
oppgaver, ikke grunnlag for en ytterligere
utvikling
av
regionkontorene,
men 1VVEbør vurdere fortløpende
hvor anfattende
oppgaver det
er rasjonelt
å legge til regionkontorene.
Utviklingen
i 1VVEsoppgaver vil
også
påvirke
regionkontorene.
Regionkontorenes
framtidige
skjebne vil i stor grad
være avhengig av de konklusjoner
san kanner ut av den foreslåtte
utredningen
av
forbygningsvirksanhetens
framtidige
organisering
(se nedenfor).
Det organisatoriske tillarytningspunkt
for regionkontorene
blir diskutert
under arbeidsgruppens anbefaling
(kapittel
4.5.3 nedenfor).
Arbeidsgruppen
har vurdert den organisatoriske
tilknytning
til Olje- og energidepartanentet.
En forutsetning
for at et departement skal ha en god faglig
og
administrativ
styring
av et direktorat
og at fordeling
av arbeidsoppgaver
til
enhver tid er hensiktsmessig,
er at direktoratet
har en entydig og- faglig
klar
forankring
til
fdresattdepartement.
Arbeidsgruppen
har drøftetNVEs tilknytning til Olje- og energidepartanentet
der at depari kapitte/3.6 og foreslår
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tementetgjennomdrøfter
SOM
Olje-og energidepartementet's
interneorganisasjon
ledd 1 oppfølgingen av arbeirNgruppens
rappert.
Et av de foreslåtteorganisasjonsalternativer
innebærer to separatedirektorater underlagtGlje-og energidepartementet.
rettevil innebæreat energipolitiske og vassdragspolltiske
oppgaverutføresuavhengigi to separatedirektorater
med den nrXlvendige samrdning og interesseavveining
på departementsplan.
Arbeldsgruppenvil peke på den nære tilknytning
mellomforvaltningen
av energisektorenog vassdragssektoren
og vil anta at en delt organisasjonsløsning
vil
legge omfattendesamont/~~på
departementet.
Arbeidgruppenvil frarå
en slik sentralisering
av oppgaverog vil anbefaleen løsningder slik samordriingså langtsan råd søkesivaretattpå direktoratsplan.
Mindretallet
Kielland TVedeanserdet sam tvilsamtat sanordningen blir Ibeget amfattende".
Omfangetav samordningsoppgaver
vil dessutenavtamed redUsert
vannkraftutbygging.
Ved en framtidlg organiseringav MTE ønskerarbeidsgruppen
å ta hensyntil
skilletmellam,på den ene side;NVES basisvirksomhet
sam omfatteretatensfbrvaltningsoppgaver
og nødvendige støttefunksjonertil disse,cgpå den annen
sidebistandtil andreforvaltningsorganer,
institusjoner,
bedrifterog enkeltpersoner.Slikbistandytes i dag vederlagsfritt
ëller i fbrm av salg av tjenester,data,rapportere.1.Endelbistandtil almenhebmzmikunneytes vederlagsfritt i form av generellinformasjon,
råd etc.fordidet er en del av etatens
opplysningsplikt
og forvaltningsansvar.
Andre oppgaver bør bli gebyrbelagt.
Spesielt Hydrologiskavdeling har utvikletflereav sine aktivitetertil et
forretningsamråde.
Arbeldsgruppen
ønskerat mulighetene til slik betalt
tjenesteyting utviklesviderecgmener at forholdenefor dettebør leggestil rette
ved organisasjonsutforming
cgrfastleggelse
av administrative
ogrbudsjettmessige
rutiner. ArbeidSgruppenmener at slik oppdragsvirksamhet
og salg av data/rapporterbør kunne skje i den utstrekning
virksamheten
ikkekommer1 konfliktmed
NVES oppgavercgrolle scinnøytraltforvaltningsorgan.
Inntektsgivende
aktivitetermå tilpessesetatenskapasitetsutnytte/se
cg,finnested på områHer som
bidrar til å videreutvikle
ellerletteetatensevne til å ivaretasinebasisoppgaver.
Arbeidsgruppenhar også vurdertam det er hensiktsmessig
at forretrdngsressige
aktiviteterreflekteres1 organisasjonsstrukturen.
Det er fordelerknyttettil
en strukturertog avgrensetorganlsering
av forretningsvIrksanhet
både av operativeog Ludsjettmessige/økonmiske
årsaker.I en arbeidssituasjon
der de inntektsgivendeaktiviteterfordeles på sværtmangepersonerog dissedelersin
tid mellcmbesisvirksomhet
og salg,slik sltuasjonen
er 1 NVE, vil en slik organiseringbli
vanskelig.Havedvekten
må leggespå å finneen organisasjonsstrukturSOM er hensiktsnessig
for å utføreetatens basisvirksomhet.Ved god
regIstrerIngav tid cgressursbruki avdelingene
vil kostnadssiden
ved fcrretningsvirksanhet

synliggjøres

og danne grunnlag

for

utarbeidelse

av en prispli-

tikkfbr NVES tjenester.
4.5.2

Arbeldsg~ens farslagtil

ny organisasjonsstruktur.

I kapittel4.3 Leskrivesde hovedalternativer
arbeidsgruppen
har vurdert.
RefeI sam er NVEs nåværendeorganisasjon,
i kapittel
er amtalt
4.2 og 4.5.1
ovenfDr. Arbeidsgruppen
peker her på flerefOrholdsom tilsier
endringerog vil spesieltvise til de uheldigesiderved en markert deling av
energi-og vassdragsrelaterte
oppgaveri to direktorater.
ransealternativet

AlternativIII sam innebærerto separatedirektorater
anbefalesikke.Arsakene
til detteframgår avkapittel
4.5.1 ovenfor.
Alternativ IV innebæreren avskallingav alle ikkevannkraftrelaterte
cppgaver
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fra Vassdragsdlrektoratet.
Dettevil innebæreen utflyttingav Forbygningsavavdeling.I sin vurderingav Olje-og
delingen og store deler avHydrologisk
energidppartementets
ansvari vassdragene(jfr.kapittel3) går arbeidsgruppen
inn for at OED/NVEharet samletforvaltningsansvar
for inngrepsom i vesentlig
gradpåvirkerde fysiskeforholdenei vassdraget.
Detteinnebærerat det er uhensiktsmessigå foretaen avskall1ngav NVE basertpå hva som er vannkraftrelatert.Arbel&gruppenser Imidlertldat det kan være grunnlag for kritisk å
diskutere arbeidsområderi disseavdelingene,
men ser ikke at detteinnebærer
behavfor å flytteavdelingene
som sådanut av NVE.
Arbeidsgruppenanbefalerat NVE organiseres
sam ett direktoratmed en flatorganisasjonsstruktur
beståendeav et begrenset antall avdelingerhovedsakelig
cppdeltetterNVES framtidigehovedoppgaver.
Detteinnebærerat dagensdirektoratstruktur
forlatescgdet etablereset begrensetantallstorreavdelinger
sam
rapportererdirekte til dagligleder.Dennestruktursamsvarerimsd
alternativ
II og har en rekkevariantermht. til avdelingsinndelIng.
Arbeldsgruppensknnsulent har definertto alternative
utforminger
av en flat
organisasjan;
IIa og IIb.Den viktigsteforskjellmellomd1se er at Energiplanavdelingenog Ressursavdelingen
som er to separateavdelingeri IIa,er
slåttsammentil en Energiplanavdeling
i alternativIIb.
Etterå ha diskutertdissealternativervelgerarbeldsgruppen
å foretaen diskusjonav to forskjellige
varlanterav en flat organisasjan.
Arbeids
modellA samsvarerstortsettmed kansulentens
anbefaltealternativ IIa og innebærerfølgendestruktur:Etatensledes av en Våssdrags-og

energidirektør
og detetableres
eventuelt
en stilling
somassisterende
direktør
og en litenstab.Detcpprettes
en ny Vassdragsavdeling
som omfatter Natur og
landskapsavdelingen
og Fnrbygningsavdelingen
med statussom seksjoner.
Hydrologisk avdelingcpprettholdes
sam egen avdeling.Det etableresen Ressursavdeling
sam omfatter tre seksjoner;Vasskraftundersøkelser,
Konsesjonsbehandlingog
Vassdragsregisteret.
JUs/skattesaker
inngårsam en del av avdelingens
arbeldsfelt. Systemavdelingen
utvidesmeddelerav Konsesjonsavdelingen
(anleggskonsesjonerEKA) cgrbenevnes
Energiplanavdelingen.
De etableresen ny avdeling for
markedsspørsmålog energiøkonomisering
sam skal ta vare rdinye oppgaversamt
opptadelerav Statsstøttekontoret,
Kantaretfor rasjonellenergibrukogrKonsesjonsavdelingen.
Det etableresen avdelirig
for SIkkerhetcg beredskapsam amfatterIllsynskantaret
Elsikkerhetsavdelingen
fbreslås
ogBeredskapsavdelingen.
administrativt
cgrfagligcverførtKommunaldepartementet.
Det etableresen administrasjonsavdeling.
Administrasjonssekretariatene
fra direktoratenetrekkes
inn.
Arbeidg

modellB skal ivaretaintensionene
ved konsulentens
alternativ

IIb, men er me fbrskjelligbygget
opp. Mbdell B adskiller
seg-fra A ved at det
ikke etableres
en Ressursavdeling.
Avdeling for vasskraftundersøkelser
(VU) foreslås
de/t pd en slik måte at vannkraftfunksjaner
skillesut og inngår i en
ny Energiplanavdeling.
Denne avdelingen
bestårfbrWrig av Systemavdelingen
og
deler av Konsesjonsavdelingen.
I dette alternativettlir Vassdragsregisteret
overførtfra VU til HydrologiskavdelIng.Konsesjonskantoret
og vassdragsjuris-

tenecverførestil Vassdragsavdelingen
som fOrztvrigbestår av den tidligere
og Naturog landskapsavdelingen
Ufr. madellAJ. FCrøvrig
er dettea/ternativet
identiskmed A.

ForbygnIngsavdelingen

Et mindretalli arbelds
(Finansde ementet M1 "øvernde ementet)
går inn for at det ikke etableresen stillIng som assisterendedirektør til
Vassdrag-og energ-idirektøren.
Flertallet 1 arbeids
år inn for at NVE or aniseres ettermodellB. Arflertall
vil
framheve
at man innenforrammenav et begrenset anbeids
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tall
større
avdelinger,ved
dette alternativ,
oppnåren ønsketsamordningav
planieggingen
av kraftproduksjon
og distrIbusjon
fra kilde ti/ fbrbruker.En
samling av disseplanfunksjoner
bør cgsåryddeav veien uk/ararbeidsfordaling
og ivareta behovet fbr enhetligplanleggingsgrunnlag
og adferdutad.Samlingav
dlsse planfunksjoner
bør cgsåkunnebidra til en sterkereintegrering
av vannkraft-og energisystanplanleggingen.
Energiplanavdelingen
foreslåsstyrket med
økonanisk ekspertiseslik at ogsåplanarbeidet
kan utfØresutifraen tilbudsog etterspørselsvurdering.
Arbeidsgruppens flertall
har innenfor ntdell B, diskutert
to alternative
plasseringer av Konsesjonskontoret
(VVK). Innenfor den avdelingsstruktur
og størrelse en prøverå karmefram til, synes det ikke naturlig å etablere Konsesjonskontoret evt. samen med anleggskonsesjonsbehandling
fra EK, san egen avdeling.
Flertallet
vil foreslå at Konsesjonskontoret
legges til Vassdragsavdelingen.
legger her vekt på at en dervedsamlervassdragforvaltnIngsansvaret
og
grunnlagetfor en samletvurderingav allefysiskeinngrepi vassdrag.En vil
også peke på fOrdeleneved regionenes tilknytaingtil Vassdragsavdelingen
og
det samarbeid som vil måtteftregåmellomregioneneog VVK ved behandling av
inngrepssaker.
FOrholdettil Natur og landskapsseksjonen
og tilhørigheten
til
fagffdljøet
i Vassdragsavdelingen
vektlegges også.FOrdeleneved samlingav
og VVK er ikke like storeetter at det er innførttiltakfor å samordne prosedyreneved kcnsesjonsbehandling
og cmfangetav sakerder beggeenheterblir involvert i samme saker ventes redusert.
Mindretallet

(Kielland
TVede) går inn for atiMEorganiseres
etter
viser til at NVE er gitt et samletfOrvaltningsansvar
for vesentlige
inngrep sam påvirker de fysiskeforteld1 vassdraget. Dette spenner ut
over ren vannkraftforvaltning,
og for å gi det samledeforvaltningsansvaret
den
nødvendige integritet,
rrener mindretallet
at det må holdesorganisatorisk
skilt
fra energisiden.
Skal vassdragsdelen
av IVVEfbrtsattkunne ivaretaoppgaver ut
over det å være en ren støttefunksjon
for energiforvaltningen,
må dette gis en
organisatariskmarkering.
Avgjcrende fbr en effektiv vassdragsforvaltning
er
det cgså at plan- ogrkonsesjonsftmks~m?tlir
liggende i samme avdeling. Disse fUnksjonene,
sannen med delerav Natur- og landskapsavdelingen,
har i dag et
nært samarbeid og utgjør et helhetlig
fagmlljø
som fungerergodt, og som det
også derfor er ønskelig å bygge videre på. Mbdell A vil kunne aksepteres
av
NVEs ansatte
i bredere omfangenn mDdell B, og vil derfor også kunne gjennomf0res lettere.
Mindretallet
ser det san prinsipielt
uheldig
at behandlingen
av
tillatelser
til større inngrep og iverksetting
av slike inngrep fbregår i samme
avdeling (Vassdragsavdelingen
i modell B). Dette vil også gjelde saker etter
Vassdragslcvens
§§104-106,
som arbeidsgruppen foreslår delegert til AVE. Arbeidsdelingen
zrEllan Ressurs- ogEnergiplanavdelingen
er beskrevet på side 80,
og den nødvendige sanprdriingn'ellan
regulert ved
de to avdelingene fbrutsetter
samarbeidsavtaler
cgrprosjektarbeid.

Mindretallet

I sitt
forslag tli organisasjamtur
har arbeldsgruppen lagt størst vekt på
å finne fram til en hensiktsmessig
avdelingsstruktur.
Dernest har gruppen gitt
eller
tilrådinger
mht. seksjonsinndeling
av avdelinger sam fbreslås nyopprettet
blir vesentlig
endret. Arbeidsgruppen er av den oppfatningat avdelinger sam i
store trekk forblir uendret bcrunderkastes
en revisjoni forbindelse
med OED/NVES cppfølgning av rapporten.
På enkelte områder har arbeldsgruppen
likevel
gitt karrnentarer om oppgaver og organisering
som legger føringer på den endelige utfbrmIng av dlsse avdelingene.

Nedenfor vil arbeidSgruppen redegjøre nærmere fbr de vurderinger sam er gjort
chg for sine anbefalinger
vedrØrende
vedrørende valg av en ny avdelingsstruktur
vurderinger av avdelingsavdelingenes organisering
og arbeid. Arbeidsgruppens
har
og mindretallet
strukturener gjengittsamlet og de fOrslag der fiertallet
avvikende oppfatninger vil framgå av teksten.
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* Vassdr
A og B)

(Avdelingen
vil få forskjellig
sammensetning
i modell

Arbeidsgruppen
fbreslår at det etableresen ny Vassdragsavdeling.
Avdelingens
hovedarbeidsområde framgår nedenfor.
Arbeidsgruppenhar diskutertam fOrtygningsvirksomhet
er en oppgavesom naturlig hørerunderclje- og energiministerens
ansvarsområde
tatti betraktning
den
avgrensningsam er foretattav Clje-og energidepartementet's
ogNVEs mål og
oppgaveri kapittel3. FOrbygningsavdelingens
virksomhet
har san hovedformålå
sikrearealerog bygninger ved vassdragene noe som igjenkan føre til redUserte
forurensninger
i vassdragene.
På dennebakgrunner
landbruk-og lckalpolitiskeinteressermer framtredende
enn energi-og vassdragspolitiske
hensyn.
Arbeids
tar san ut
s
' svirkscmhetvil
at støtte til for
forbli en statli o ave.Eet er arbeidsgruppens
inntrykkat fOrbygningsvirksamhetennyteranerkjennelse
for den måte den er ivaretattpå og at det er stor
gjensidig nytteav avdelingens
tilhørighet
til NVE. Arbeidsgruppen
kan ikkese
at et annetdepartementer et mernaturligalternativsom ansvarlig for denne
virksomheten.Arbeidsgruppenvil ogsåpeke på NVES cverardnede
ansvarfor vesentligeinngrepi vassdragene
cgrbehovet
fbr å se fbrbygninger
i relasjon ti/
vassdragsforva1tningen.
Arbe1ç
ser det
dennebak
svirksanhesannaturli at for
ten fbrbliri NVE
at virksomhetenlasseresi en
avdelin: Vassdrasavdelin en, sammenmed Natur- landska avdelinen , etterfiertallets
fbrsla
Konses*onskontoret Jus-/skatteenheten.
(I mindretalletsfbrslag er Konsesjonskontoret,JUs-/skatteenheten
og deler av Natur-og landskapsavdelingen
/agt til Ressursavdelingen).
Arbeidsgruppm har drøftetForbygningavdelingens
arbeidscppgaver
og har diskutertalternative
måterå crganiserestatensbistandtil forbygningsvirksanhet.
Forbygningsavdelingen
sysselsetteridag 11 funksjonærer
ved hovedkontoret,
29
funksjanærer ved regiankontorene,
15 anleggsingeniører
med hjeumekontorog 58
arbeidstakere
ved anlegg.
Virksanhetenkan alternativt
tenkesorganisertsan en ren bevilgendemyndighet
med utgangspunkt
i en regianalog/ellerbehovsbasert
prioriteringav tilskudd
til prosjekter
san gjennanføres med lokale mlimdigheterog andresan byggherre.
Virksanheten
kan også utføresmed vekslendegrad av statligdeltakelsei. prosjektutvelge1se,
prosjektering,ledelseog utførelse.Idag er NVE engasjerti
alle dfse fasermed maskinparkog egenansattanleggsbemanning.
Samtidigbenyttes ogsåprivateentreprenører.
Arbeidsgruppenvil peke på at fbrbygningsvirksomhet
i vassdrager en spesialisert virksamhet og ser den fordeldet kan innebære at erfarentog spesialisert
personell er involverti planleggingog cppfØlgingav slikvirksamhet.
Med den
tanseFor
• savdel en innehar bør det være
a for å etablere
en viss inntektssivendevirksamhetved å
rbel e t'enestersam tes til
for
' svirksamhet
der andre enn statener
herre. Samme prinsipp bør
gjøres
gjeldendefor annen tjenesteyting
innendettefeltet.NVE bør også vurdere kostnadenefbr sineprosjekteringsog oppfØlgingsarbeider
i forhold til
hva knnsulent- og entreprenørmarkedet
kan tilby,for kontinuerlig
å vurdere
egen effektivitet.
Arbeidsgruppen
er imidlertidi tvilam det med dagensvelutviklede
entreprenørmarkeder nødvendig ellergir betydeligegevinster,at statenselv ska/fbrestå
utfØrelseav anleggsvirksomheten.
Godtkjennskap
tilentreprenørmarkedet
og effektivanbudskankurranse
bør sikre kostnadseffektive
forbygningsarbeider
og
nødVendigberedskap.Arbeldgruppener kjentmed at 1VVEsterktbetonerfordelene med en egen anleggsbemanning
cgrmaskinpark.
Arbeidsgruppen
etterlyserimid-
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lertid dokumentasjonsan kan underbyggedissestandpunkter
og fbreslårat deementet/ar en uavheni institusbnutføreen vurderin av effektiviteten
til den framtifordeleneved dennecrdninen før en tar endeli stand
" savdelinens virksomhet.
Det legges
di e or aniser av dennedel av For
til grunn at den planmessige
nedbyggingen
av anleggsvirk~enfortsetter.
Viderefarutsettesat OED på bakgrunn av den fcreslåtte vurdering vurderer
nulighetenefor cgrknnsekvensene
av en overgangtil en ren tilskuddsmodell
for
NVEs forbygningsvirksanhet.

Natm-og iten
fbreslårat Natur
landska avdel' en o
Arbeids
rer som frittstående avdel' . Avdelingenst overforredusertearbeidsoppgaver
i fbrbindelse
med den sterkereduksjansan har funnetsted i ny vannkraftutbygging
og transmisjonsanlegg.
Aktivitetsnivået
Wir dermedfor lavt til å rettferdiggjøre
egen
avdelingsstatusi NVEs nye avdelingsstruktur.
Avdelingens
personellvil kunne
flyttetil den nye Vassdragsavdelingen
for å biståforbygningsog konsesjonsbehandlingen,sam etterflertallets
forslagvil finnested i denneavdelingen
både sentraltcgregiona/t,og vil her kunneivaretasin støttefunksjon
cverfor
NVE forøvrig.
MindretalletKielland Tvedevil vurderedelerav Naturog landskapsavdelingen lagt til Ressursavdelingen
dit cgsåKonsesjonskontoret
fbreslåslagt.
Flertalletsforsla Innebærerat cppgaverknyttettil Verneplanene
flyttesfra
Avdelingfor Vasskraftundersøkelser
til Vassdragsavdelingen.
Det samme gjelder
mindre oppgaver knyttettil nivellement
cgkontrollav vassdragsmanøvreringsreglementer.
Regiankantorer
Arbeids
fcreslcir
at NvEs r lankontorer(ekskl.elsikkerhetsvirksomheten)
adMinistrativt økonomiskunderl es NVE ved Vassdrasavdelinen. ROvedtyngden av regionkantorenesvirksomhetvil falleinn underforbygningsvirksomhetensansvarscmråde
i den nye NV'E-crganisasjonen.
Regionale representanter
for Vassdragstilsynet
fcrutsetteså rapporteredirektetil Seksjonfor vassdragstilsyn.
Regionkantorene
vil i framtidenbehandleinngrepssakerog vil i
disse sakerha narknntaktmed seksjonfor vassdragskonsesjoner.
Likeledesvil
natur og landskapsvirks~enha representanter
i regionenesam vil rapportere
til Vassdragsavdelingen.
Hydrologiskavdelingsrepresentanter
på regionkontorene vil fagligrapportereti/ Hydrologiskavdeling.Utviklingeninnen energiog vassdragssektoren
kan innebæreat regionenesframtidigetilknytningsform
og
andrefbrholdmå vurderespå nytt.Det er viktigat regionkontorenes
virksomhet
organiseres
pd en slikmåte at de effektivtkan Letjenebreddenav oppgaverunder NVEs ansvarsområde.
Det fbrutsettesat 1VVEfortløpende
vurdererhvor cmfattendeoppgaverdet er rasjoneltå leggetil regicnkontorene.
Vassdragskansesjo=
leggestil den
Flertallet i arbeidsgruppengår inn for at Konsesjonskontoret
nye Vassdragsavdelingen
sammenmed naturog landskapsvirksomheten
og jus/skatteenheten.Arsakentil detteer nærmereredegjortfor på side 74. Det vil dermed værenaturligå etablereVassdragsavdelingen
som en avdelingmed to hovedseksjoner:Forbygning og knnsesjoner.Naturog landskapsvirksomhet
cgrjus/skatteenheten
vil fUngeresom støttefunksjoner
og gis hensiktsmessigorganisatorisktilknytningtil Vassdragsavdelingen.
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Hydrologiskavdeling er idagden størsteenkeltavdelingved hovedkontoret
og
har 54 fastestillingshjemler
og 13 cppdragshjem1er.
Utoverdettehar VH et varierendeantallkorttidsengasjerte,
slikat avdelingens
størrelsevarierermellam 70 og 75.AvdelIngens
virksomhet
kjennetegnes
ved datainnsamling,kartlegging, analyse og annetutviklingsog utredningspreget
arbeid.Avdalingen kan
betraktessom en støtteavdeling
til de mer farvaltningspregede
aktiviteteri
NVE ogkontakten
med de øvrigeavdelinger
er i stor utstrekning
preget av /everanserav data,beregninger
og analyser.Rydrologisk
avdelingutfører
cgså et
betyde1igomfangbetaltetjenesterfdr eksterneinstitusjoner.
Arbeids
kankluderer
at virksomhetens
art
avdelin ens størrelsetilsier at disseaktiviteter
holdessamletinnenforen avde/
at avdelinen
ra rtererdirektetil NVEs lede1se.Avdelingens
mangeutadrettedeaktiviteter
cgrcppdragsvirksomhet
gjørdet påkrevetmed et godt utviklet økonomistyringssystem og en budsjettmessig
avgrensing av virksomheten
slik at avdelingens
utgifts-cgkostnadssidesynliggjøres.
Detteta/erogså fdr at virksomhetenholdes samletinnenforen avdeling.
Arbeidsgruppen
har diskutert
Hydrologisk
avdalings
oppgaver og orgardsering.
Vannkraftsektoren
vil bli preget av redusert
utbyggingsvirksanhet
og økt oppwrksanhet
ankring
effektivisering
av driften og optimal utnyttalse
av vannressursene.
NVEs forvaltningsvirksanhet
vil orienteres
not behandling
av opprusting/utvidalse
av eksisterende
verk, hjenfall,
fornye/ser
og revisjcner
av
vilkår.
Forvaltningsoppgaver
knyttet til behandling av andre brukerinteresser
er hjanlet
i Vassdragsloven
og vil innebære kontroll
med vesentlige
inngrep i
vassdragene.
Flanvarsling
vil også bli en oppgave for NVE.
Hydrologisk
avdeling vil også måtte tilpasse
seg denne utvikling
og prioritere
virksanhet
og kanpetanseutvikling
i en retning san gjør at 1VVEhar et best irlilig
grunnlag
for å ivareta
sine forvaltningsoppgaver.
Arbeidsgruppen
er kjent
med at det pågår et arbeld i. Hydrologisk
avdaling med sikte på en arorganisering av avdalingen og at dette arbeid er begrunnet i en forventet
oppgaveutvikling san i store trekk faller
sanmen wed arbeidsgruppens
vurdering.
slik amorganisering
vil kunne finnested som ledd 1 den senereoppfølgingen
av arbeidsgruicpens
rapport og må ta hensyntil de vurderingerarbeldsgruppen
har gjortvedrørendeframtidigeoppgaveri Rydrologisk
avdeling.Arbeidsgruppen
vil med henvisning
tii oppgaveavgrensingen
i kapittel3 kommentereenkelte slEn

der ved Hydrologiskavdelingsvirksamhet.
I kapittel 3.8.2 sier arbeidsgruppen
at NVEs oppgaveri vassdragene
skal avgrensestil behandlingav vesentligeinngrepsan påvirker de fysiskefdrholdene
i vassdragene (vannstrengen).
Mindretallet
Klelland TVedemenerat "Vannstrengen"er en fdr sneveravgrensingog den kan ikke ses isolert fra vassdragsnæreområder
Det miljøpolitiske

ansvar

påhviler

milywernministeren,

mens olje-

og energimi-

nisterensansvarer å sikreen rasjonellenergitilgang
og utnyttelse innenfdr
de rammerregjeringen
har fastsattb1.a.på mi/jesområdet.
Glje-og energiministerenhar et genereltansvarfor å sikreat miljanessige
rammebetingelsertas
hensyntil innenforeget forvaltningsområde.
Dermedvil de oppgaversom er nevnt under kapittal
3.5 " Miljøpolitiske
cppgaver"ikke Inngå i NVEs fcrvaltningsansvar.Arbeidsgruppenvil imidlertidtilfØyeat den kanpetanse NVE har
utvikletfdr sine hovedoppgaver kan være av verdifdr å løse miljøpc1itiskeog
andre oppgaver.
I den grad slik bistand skal ytesmå den imidlertid
organiseres
med ryddigesamarbeidsavtaler,
og hvis samarbeideter avme
anfang og varighet, også med et opplegg for samarbeidets
økonomiske sider.Slikeavta/ermå
avklaresnEd
respektivefagdepartement.
Rent cppdragssalg(brukav oppdrags-
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hjemler)trengerikke fagdepartementets
godkjennelse.
a fdr å utvikle
e milAv ensninen ovenforinnebærerat det ikke er
'ørettede
aktiviteter
i H ol isk avdelin, men ioritereo aver
dra som forbedreravdel ens kom tansetil å biståNvE. Dette innebærer
data,
midlertidingenfdrandringi dagens situasjonder avdelingenkan selge
og andre.
analyserogrkumpetansetil miljømyndigheter

Kompetanseninnen grunnvannshydrologi
i forvaltningen
finnesidag i NGU, NVE,
LD og SIFF.AVEs innsatsamråder
vil være grunnvannsforhold
i fdrbindelsemed
grunnvanni løsmasser.Arbeidetomfatteroppbyggingog vedlikeholdav databaser
med grummixler,
beregningerav grunnvannsmagasinenes
kapesitetog utvikkonsekvensvurderinger
av endringeri
ling
av grunnvannsmodeller;
dessuten
grumwarfl~xlen.
Arbeidsgruppenvil peke på at vannforsyning
er et lokaltansvarog at det på
sentraltholdneppe vil være Olje-og energidepartementet
san bør ha et kcori vissetildinerende ansvar. Grunnvannforsyning
og vassdragsn~reringmå
fellersees i sammenheng.
NVE vil derforha behov fdr innsikt i grunnvannsspørsmål. NVES engasjementvil imidlertidikkebli like stortsom tidligere.
på bakgrunnav den
Aktiviteteni tilknytning
til grunnvann kan rettferdiggjøres
spesialkompetanse
som alleredefinnesi Hydrologiskavdeling.I så fall må
midlertldsliketjenesterytes på forretningsmessig
grunnlagi konkurransemed
andreaktuelleinstitusjoner.
Hydrologiskdatainnsamlinghar utvikletseg raskt,og allenye målestasjoner
blir nå utstyrtmed data1oggere
med nulighetfor mange typersensorerog fjernoverføring av data til NVE. Dettehar gittøkonaniskgevinstsantidigsan det
er en forutsetriing
for gode og raskeflanprognoser.
Denneutviklingen
vil fortsette og effektiviseringen
av datainnsamlingen
vil lamnefrigjørenoe arbeidskapasitet.
Det er reist
kant benyttes
data.Dette

stasjansnettet
også
spørsmål fra andreetateram det hudrologiske
til innsamlingav andretypermiljødata,for eksempelvannkjemiske
vil kunne gi betudeligeinnsparinger
i form av en samordningav da-

tainnsamlingen
og en ner effektivbrukavfeltpersonell.
En slik utvikling har
allerede fUnnetsted i Finland,SVeits,CanadacgrStorbritannia.Arbeidsgrupo anisatoriske
løsniner må utredes
nmule.r
at s rsmåletam samo
ementet M11 'øvernde ementet ta inisnarest at 01 eener ide
tiativetvidere. En samordning detteområdetkan legge grunnlagetfdr en
separat fdrretningsmessig
virksomhetelleren økonamiskog organisatorisk
avgrensetenhet (resultatenhet)
innenforHydrologiskavdeling.
Arbeidsgru~ har diskutertavde1ingens
g1asiclogiaktiviteter.
Aktivitetene
på
detteområdetbør relatereseg til NVEs hovedoppgaver
i tilknytningtil vannkraftprosjekter
cgrkapesiteten
ska/ ikkebenyttestil å utviklenye aktivitetsområderSan griperinn i arbeidspppgavene
til andrenorskemiljøer (vorsk Polarinstitutt,Np). Det forutsettesderfor at kompetansepå detteområdetmå stå
i fcrhcldtil de kravkraftutbygginger
setter og at avdelingensaktiviteter
ZWE må imidlertid
san på andreområder på forretningssamordnes godt med
messiggrunnlagkunne yte tjenesteroverforandrebrukereinnenforsitt kcmpetanseamråde.
flertall fbreslår at ansvaretfdr Vassdrasr isteretoverføres
cl isk avdel' . Dette er en
for vasskraftundersøkelser
til H
fUnksjonsom fdrvaltningsstøtoppgavesam i sin art passer bra med avdelingens
te og ana/yse/data/everandør.
Registeretbør ogsåkunneutvide grunnlagetfdr
avdelingensforretningsvirksomhet.
Plindretallet
vil leggeVassdragsregisteret
til Ressursavdelingen.

Arbeids
fta Avde1'
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(modell
B)
Arbeids
flertall
foreslår
at detetableres
en
Eneri lanavdelinsom
skalsamordnelanl
ditribusbn av kraftfra kilde til
av odUkson
forbruker.Avdelingenvilbest av vannkraftfunksjoner
fraAvdeling
forvasskraftundersøkelser
organisert
somen seksjoni dennye avdeling.
Dernestinngår
SystemavdelIngen
og den del av Konsesjonsavdelingen
(EK) som behandler
anleggskonsesjoner.
Avdelingen
gisogsåansvaret
forkoordinering/forvalt:ning
av statlige tilskuddtil prototyp.og demonstrasjonsprosjekter
fornye,fornybare
energlkilderen oppgavesanmesthensiktsmessig
bør foregåpå prosjektbasis
i
samarbeid
meddennyeavdelingen
forenergiøkonomisering
ogmarked.
vassdragssiden
vilavdelingen
arbeidemedrullering
av Samletplan. I framtidenv11detimidlertidbli
mindrebefatningmed
vannkraftutbygging,
og oppmerksomheten
må i sterkere
gradrettesmot effektivlsering
av detbestående
system,herunder
sikreutvikling
av et effektivt
marked1 sanarbeid
med enøk og
markedsavdelingen.
Gasskraftutbygginger
synesikkeå gi oppgaver
i detomfang
avdelingene
har antatt.Detmå leggessterkere
vektpå en systemmessig
innpassing av nye, fornybare
energikilder
og forvaltningen
av statlige
prototyp
og
demonstrasjonsmidler
må knordineres
nartmed enøk-og markedsavdelingens
programmer.De redUserte
oppgaver
innenfor
ny vannkraftutbygging
vili noengrad
blikompensert
vednyeoppgaver
i samband
medopprusting/utvidelser
oghjernfall
aveksisterendekraftaniegg.
På

Systemavdelingen
er idag organisertmed trekontorer;
Kontorforsamordnet
energiplanlegging,
Kontorforenergikilder
og krafttilgang
og KontorforkraftforsynIngens
hovednett.Arteidsgruppens
konsulent
har i sittalternativ
fcreslåttat avdelingen
organiseres
med treseksjoner;
Elektriskeanleggskonsesjorer, produksjon og transmisjon/distrIlxisjon.
Dettemå seesi sammenhangined
fiertallsinnstillingen
sominnebærer
etablering
av en Ehergiplanavdeling
som
cgså omfatter
vannkraftoppgaver
fraAvdeling
forvasskraftundersøkelser.
Dette
kan gjøredet hensiktsmessig
at fUnksjonene fra VU plasseres i en egen seksjon
på linjemed systemavdelingens
seksjoner.
Arbeidsgruppen
vilimidlertid
pekepå
at dendetaljerte
avgrensning
mellan seksjcnerog etableringav eventualle
grupperi avdelingene
må foretasav NVE1 samrådmed Olje-og energidepartementetsanleddi oppfølgingen av denne rapport.
Arbeids
flertall
vilframheve
behovetforå se ti/ ssideni ener
stemeti s
medutvikl strekk ettersrselsiden.
Ehøkmarkedsavdel'en vilherf en vikti rolle detmå etableres
et nartsamarbeld
med
i anavdel en.EhergiplanavdelIngen
forutsettes
imidiertidstyrket
med økonomi-og markedskompetanse
forytterligere
å ta varepå behovetforå
integrere
økonomIske
ogrmarkEdsmessige
hensyn i energiog vannkraftplanleggingen.
Arbeids
mindretallår innformodellA sominnebærer
etabler' av en
Ressursavdelin en Eneri lanavdel . Nedenfor
fØlgeromtale av disse to
avdelingsalternativer.
A)
. (modell

Arbeids
mindretall
fbreslår
etablerinav en avdellnfor lan konses'onsfunks
'onen vassdrassiden:
Ressursavdelingen.
Avdelingen
vilbeståav
den nåværende Avdeling for vasskraftundersøkelser,
Konsesjonskontoret
fraden
nåværende
Vassdragsavdelingen
ogjus/skatteenheten
somi dager en stabsfUnksjon i Vassdragsdirektoratet.
Det kan videreLli aktueltå overføre
et par
saksbehandlere
fra Natur-og landskapsavdelingen
tilarbeidet
medutformingav
konsesjonsvlikår.

80

Det vil

være naturlig

å dele avdelingen

i tre seksjoner:

Vannkraftundersøkelser
Konsesjansbehandling
Vassdragsregisteret
Jus/skattesaker

inngår som en dklav avdelingens

arbeldsfelt.

Avdelingen
vil
få reduserte oppgaver i tilknytning
til ny vannkraftutbygging.
Dette vil til en viss grad bli oppveid av nye oppgaver i forbindelse
med opprusting/utvidelser
av vannkraftverk,
hjemfall,
fornyelse av konsesjoner og revisjon av vilkår. Avdelingen vil arbeide med vedlikehold og utvikling
av Samlet
p/an og verneplanene.
ka
4.5.2
side 73 år arbeids
forval
• sansvar for
e som
Det er dette som blir Ressursavdel

inn for at Oed/NVE skal ha et samlet
virker de
siske forholdene i vassdra et.
ens hovedo
ave.

Ressursavdelingens
ansvarsamråde vil derfor være naturlig avgrenset til vassdraget, og tiltak i forbindelse
med inngrep. Dermed er cgså avgrensingen 1 forhold til
Energiplanavdelingen
(se nedenfor) gitt.
I kraftstasjanen
amformes
vannets mekaniske energi til elektrisk
energi, cg-blirfra da av Energiplanavdelingens
ansvar. Rer går det også et klart faglig skille mellom de to avdelinger, cgrnellom de to lovverk avdelingene fOrvalter.
Ressursavdelingen
kan sies å "levere" en del av vannressursene over til Energiplanavdelingen,
san anforner dem til el-energi og tilpasser
denne til systertet.
Det vil dermed være en kontaktflate
og et behov for samarbeid mellan de to avdelinger.
Innsamling
og systematisering
av data og infOrmasjon på vassdragss.iden vil bli
en oppgave for Ressursavdelingen,
driftssimuleringer
av vassdraget
en samarbeidsoppgave,
mens systantilpasningpå
el-siden blir Ehergiplanavdelingens
ansvar.
(Modell A)

Arbeids
mindretall foreslår etablert en Ener i lanavdelin , san vil anfatte den nåværende
dessuten
o aver ttettil an/ sstemavde/ en
Avdelingen foreslås videre
konses 'oner (overført
fra Konses "onsavdelin en).
tilført
forvaltning/koordinering
av statlige
tilskudd til prototypog demonstrasjonsprosjekter
for nye, fornybare energikilder.
Avdelingen
vil
i framtiden få mindre befatning med vannkraftutbygging
og oppmarksanheten inå i sterkere grad rettes mot effektivisering
av det bestående
marked i samarbeid med Enøksystem,
herunder sikre utvikling
av et effektivt
cg markedsavdelingen.
Gasskraftutbygging
synes ikke å gi cppgaver i det cmfang
Det må legges sterkere vekt på en $
avdelingen har antatt.
• utav de samlede vannkraftressursene,
i samarbeid med Ressursavdelingen.
En systemmessig
innpasning av nye, fornybare energikilder
og fbrvaltningen
av
statlige
prototypog demonstrasjonsmidler
må koordineres
nart med Enøk- og
markedsavdelingens
programmer.
Systanavdelingen
er i dag organisert med tre kontorer: Kontor for samordnet
energiplanlegging,
Kontor for energikilder
og krafttilgang
og Kontor for kraftforstylingens
hovednett. Arbeidsgruppens konsulent har foreslått
at Energiplanavdelingen organiseres med tre seksjoner:
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Elektriskeanleggskonsesjoner
Produksjon
Itansmisjon/di,stribusjan

I dennemodeilen

samordnesenergiplanlegging
og konsesjonsbehandling
i en sek-

sjan. Avhengig av hvor amfattende oppgavene
bare energikilder
bør det vurderes etablert

blir i forbindelse
med nye,
fornyen mindre gruppe for dette formål.

Den detaljerte
avgrensing mallan seksjoner
og etablering
må foretas i NVE i samråd med Olje- og energidepartementet
ingenav denne rapport.
marked (Felles

for nedeil

av eventuelle
sam ledd i

grupper
cppfølg-

A og B)

Også innenfor
energiforvaltningen
vI1 framtiden bli preget av redusert
utbygging av infrastruktur
1 fbrm av produksjonsog distribusjonsanlegg.
Kapittel
3
framhever at utfordr
ene i framtiden vil li
e i å effektivisere
kraftmarkedet, sikre en effektiv
or anlser"
fri
'øre ener 1
av ener Ifbr
en
ennam ener 1økonamiser'
e fo
tere ener ikilder.
Dette innebærer at
NVEs cppgaver vinkles
vekkfra tekniske spør
mot økonanlskeog organisatorisk/admirus"trative
spørsmål.

For å ivaretadette
rettes

en

e virksanhetsairråde
fcreslår
arbeids
markedss
rsmål.
for ener iøkencmiser"

avdel"

at det o

For å markere arbeldegamrådets betydningi framtidig
energiforvalturringfcreslår
arbeldsgruppen
at dette ivaretas
innenfor en egen avdeling sam rapporterer
direkte
til
dagligleder.Arbeldsgruppen har i denne vurdering også støttet
seg
til uttalelser
i St. meld. nr. 61 (1988-89) Om energiøkonamisering
og energiforskning,
der departementet
foreslår
en overføringav cppgaver fra Glje- og
energldepartementet
"Etter

til

AVE. Her heter

departementets

oppfatning

det tl.a:
vil

en slik

overforing

sannEn med styr-

king av enøk-virksanheten
kreve økte ressurser,
endret
karpetanseprofil
og en mer sentral
organisatorisk
plassering
av enøk-funksjonen
innenfor
NVE."
Oin arbeidggruppens

behandling

av en;* i NVE sier

samne malding:

Det bør imidlertid
være retningsgivende
for arbeidsgruppens
arbeidat en
søker å komme fram til en sentral
orgardsatorlsk
forankring
av enøkfunksjonen san kan sidestilles
med øvrige hovedfelt
i etaten."

Arteidsgruppenhar i kapittel 3 beskrevet
hvilke arbeidsoppgaver
sam tenkes
ivaretattav NVE på de nevnteamråder.Arbeidsgruppen
foreslårat den nye enøkog markedsavdelingen
delesi to seksjoner sam ivaretar
fØlgende grupper av cppgaver.
1. Markedsspørsmål
og analyser.

Virksamhetenher amfatterforvaltningsoppgaver
relaterteffektivisering
av
kraftmarkedet
jfr. kapittel3.3 og 3.7.Spørsmålknyttettil crganisering
av
energiforstylingen.
Analyseog utredningsoppgaver/prognpser
etc. basert på
oppgaver fra det nåværende kentor for rasjonall
energibruk og med basis
i
tillyuds
og etterspørselsforhold.
Priser og tariffer.
Kraftleieog anråde-

konsesjoner.
Kocrdineringsfunksjan
fbr enøk i tilgangssystemet.
Tilskuddtil
eforsyningen(kapittel1890p.70) ;
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2. Energiøkonamisering
og lckalenergiplanlegging
overfor brukerne (bcliger,
bygningerog
Virksamheten
her anfatterenøktiltak
industri).
Forvaltning av statlige virkemidler.
Loka/ energiplanlegging/Utnyttelse
av lakale energiressurser.
Tilskuddsmidler
til
varmeplanlegging.
lckalenergiplanlegging
(kapittel1890p. 60)

Den nye enøk-ogr markedsavdelingen
tar,sam det framgår,oppisegnoen av nåværenedeEnergiavdelings
aktivitetsamråder.
Arbeidsgruppen
fdreslår imidlertid
at men av dissearbeidscppgaver
kan forenklesellerbortfalle.Dettegjelder
(jfr.kapittel3) den tildels ressurskrevendeog detaljerteforvaltningav
statsstøtteordningen
sam bør underkastes
en kritiskvurdering.Rer bør fiere
oppgaverkunnefcrenkles.DIsponeringen
av en mindredel av dissemidlerkrever
idag ufbrholdsmessigstore ressurser.Rer bør en vurderedesentralisering
i
fOrm avranznebevilgninger.
Arbeidsgruppenmenerftrøvrigat tilskuddskriteriene
bør revideresog over tid
styresinn mot å leggetil rettefdr en redUksjonav everkenes distribusjonskostnadenei grisgrendte
strøk.
Arteidsgruppener fbrøvrigi tvilam verdienav en del cppgaversom utføresi
avdelingen- i særdeleshet
det arbeidsan har tilknytningtil e-verksregnskaper. Oppærkscnheten
må i framttden1 sterkeregradrettesmøt å vurdereenergiforsyningsselskapenes
effektivitet.
for

sikkerhet

(Fellesfor mzdellA og B)

Arbeids
har fbreslåttat det litiskeansvarfor el-sikkerheten
cverføres til Kainumalde effentet at Elsikkerhetsavdelen underl es dette
de
ement
e administrativt fa li . Avdelingener alleredelokalisert
utenfdr1VVEmed litenkontaktmed NVES øvrige fagavdelinger.Arbeids
vurderer vassdrastil
ts formelle ansvarsforhold tilsvarende te, men
kan ikke se at det idagfinneset forvaltnIngsorgan
hvor det er naturligå legvurdererdet slik at Til ge en avdelingfor vassdragstilsyn.
Arbeids
skontoretsstørrelse bredekontaktflate
innad1 NVE tilsierat kontoretinnsmessi t'
til videre, bør fmtli or anIsatcrlsk lokaliserin
ttetdet
vassdrastekniskemil 'ø1 ATVE.Det fagligeansvarbør imidlertidtilligge Kdmmunaldepartementet.
Detteinnebærerivaretakelse
av utforming,utferdigelse,
og
praktiseringav lovercgtOrskifterpå cmrådet samt at Kdmmunaldepartementet
vil være endeligklageorgan.
Det administrative
ansvarfcreslåsfortsatttillagt Glje-ogenergidepartementet.
Tilsynskontorets
virksomheter på enkelteanråderbeslektetmed aktivitetene
i
BeredskapsavdelIngen.
Arbeids
vil anbefaleat Vassdrastil
t
beredska irksamhetenor aniseres under felles lederansvari en avdel' . En
slik organiseringbørskapegrunnlagfor samordningav enkelteaktiviteter.
Det
ogberedskapsavdeling
med to seksjoner;en seksjonfbr
etableresen sikkerhetsvassdragstilsyn
og en beredskapsseksjon.
Arbeldsgruppen
har vurderten løsningder Beredskapsavdelingens
tekniskedel på
og at den beredskapspregede
del av
ca. 3 årsverkintegreresi Vassdragstilsynet
nåværendeavdelingoverføresog integreresi Glje-og energidepartementet's
teredskapsavdeling.
Pådriverfunksjonen
utføressom for petroleumsberedskap
fra
organiseres.
departementet,
hvor også beredskapsrådet
Arbeidsgnippenvil

for drivstoff
er plassert
i
peke på at beredskapsfunksjonen
Olje- og energidepartementet
først og fremst i mangel av en ytre etat med befor å samle
fatning
med drivstoffrelaterte
oppgaver. Det kan fInnes argmenter
den overordnede
beredskapsplanlegging
Innen olje- og energisektoren
i en enhet.
Arbeldsgruppen
ser
imidlertid
også argumenter for at beredskapsplanlegging
og
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praktiskimplementering
bør samordnespå ett sted san idag.Arbeidsgruppenser
ikke tilstrekkeligtungtveiende
argumentertil å splittedettevirksanhetsanrådetog legge funksjonertil departenentet.
Arbeidsgruppen vil peke på den
generelle trend med å søke desentralisert funksjonerfra departementene
snarere
enn å sentrallsere.
Gruppenvil ogsåpeke på de fCrdeler san kan oppnås ved at
en san foreslåttsamleransvaretfor fbrebyggelse
av både "tilsiktede"
og snaturlige" skaderpå energiforsyningen.

Administras"

(Fellesfor modellA og B)

En administrasjansavdeling
kan dele sine arbeidscppgaver
i to hovedgrupper:
Dels skal avdelingenutvikle,fastsetteog kontrollere
cverholdelsenav endel
felles prosedyrerog praksisi sakervedrørende
budsjett,personalorganisasjon
og andreadMinistrative/styringsrelaterte
I denne sammenhengutfører
verktøy.
avdelingen stabspregedegjøremålog fungerersom Vassdrags-og energidirektørens redskapi den daglige,administrative
driftav etaten.
Dels skal avdelingen være et servicecrgan
overfdrde øvrigeoperativeavdelinger cgrbidra til at
disseutføreretatens
gjøremålmest mulig effektivt.
Fcrslagene i Hermansen-utredningen
am at fullmakterinnenforbudsjett-cgrpersanalamrådet
i framtidenså langtsan ntzlig
skal delegeres til de enkelte fagdepartementerog fra disse igjentil underlagteetater,
harkonsekvenserfor
hvordande administrative
funksjaneri AVE bør crganiseres.Dersom cverordnet
organ skal kunne d-iegerefullmaktermå det foreliggesikkerhetfor at fullmaktenefbrvaltesi trådmed gitte retningslinjer
og følgelig også følger en
enhetlig praksis innfor etaten.
Dette tilsierat den nåværendeordningi NVE
med administrasjanssaker
deltmellamen administrasjansseksjon
og desentraliserte sekretariater
må opphørei.sin nåværendeform. En slik organisering
innebæreren fare for utviklingav zreget
ulike og tildels lite kontrollerbare
rutiner,dobbeltarbeid og lite rasjanellutførelse av oppgaverWIM.kan,karakteriseressarnfellesfunksjoner.
Arbeidsgruppen
fareslåren arganisering
av de administrative
funksjanersan utvikleradministrasjansavdelingen
til et effektivt
serviceorgan
cverforavdelingene samtidig sam avdelingenivaretaroverordnet
planlegging,
fastsettelse
og
oppfølgingav enhetlige prosedyrer cgrpraksisinnenforetaten samt nødvendige

kcerdinerings-

ogkantrolloppgaver.

Arbeidsgruppenhar'isineforslagikkeønsketå etablereordningersam gir ram
far utstraktdetaljkontrall
og ensidigregelstyring
av beslutninger.Gruppen
ser det SOM viktigå ta varepå goderutinersom over tid er byggetopp i NVE
og som gir dyktigemedarbeidere
handlingsram
for en kontinuerlig tilpasningog
utviklingav NVE'til skiftendeamgivelsercg-krav. Dette innebærersamtidigat
arbeidsgruppen
ikke har sett det som en oppgaveå fbreslåen framtidig permanent administrasjonsordning,
men har hellerlagt vektpå å fastleggeenkelte
retningslinjer
fbr hvordanen administrasjonsavdelirgbør
være oppbygdog fungere.
Det er arbeidggruppens
vurdering at adMinistrative
fellesfunksjoner
bør tilligge AdMinistrasjansavdelingen.
Unntakbør bare gjelde administrative
oppgaver
sam er spesiellefor en avdelingog sam derforbest kan løsesi narhettil det
fagligearbeiJd
i en avdeling.
Det overordnedeansvarfor budsjett,personalutvikling,
organisasjansutvikling,
ledelsesopplæring,
etc. tilliggeradMinistrasjonsavdelingen.
Ansvaret for at
gitte budsjettrammer holdes, for utvelgelse av personall,for at den enkelte
fagligearbeidsoppgave
gjøresmest nulig rasjonelt cgrfor oppliring i arbeidssituasjonen,
etc.tilligger
denenkelte
lederi NVE.

Økt delegasjon
av ansvarti/ avdelingslederne
fordrerstørreoppnerksomhet
mot
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leder- og styringsrollenogmerdelegasjon
av fagansvar og oppgc-er til seksjomed
og andre
nene.
Avdelingslederne
vil få større
koordineringsfunksjoner.
Arbeidgruppen
vil ikke anbefale større administrative
funksjoner
lagt
til avdelingen enn det san kan ivaretas av avdelings- og seksjonsleder og av forværelsetjenesten.
Arbeicisgnippen vil på denne bakgrunn anbefale at Administrasjonsavdelingen
opprettes san en avdeling ledet av en administrasjcnssjef.
Budsjett og regnskapssaker,
organisasjon og personalspørsmål og fellestjenester,
så san arkiv, bibliotek,
EDB-drift, skrivetjenesten,
sentralbord m.v. bør organisere i hensiktsmessige seksjoner.
Bistandskontoret
foreslås også tilknyttet
Administrasjonsavdelingen.
Arbeidsgruppen
vil
peke på to forhold av stor betydning for organisering og
samles fysisk og sentdrift av NVE. For det første bør arkivet og biblioteket
ralt i bygget.
Det

andre forholdet gjelder utnyttelse
av bygget i M29. Arbeids
fler(unntatt Buttedahl
Sundber , Finansde
anentet),
er klar over at
kontorsituasjonen
i M29 har vært vanskelig helt siden delingen 1. januar 1986.
På bakgrunn av St.prp. nr. 57 (1984-85), er det flertallets
vurdering
at M29
eies og fozvaltes
av staten ved NVE. NVE bør derfor ha anledning til å disponere bygget, og arbeids
flertall
anbefaler at NVE i løpet av anorganiseringen
samler hele sin virksanhet i M29. Med henvisning til flertallets
vurdering av NVEs dimensjonering i kapittel
5, og med forutsetning
an nøkterne
arealbehov hos NVE og leietakeren;
er det disse medlanærs vurdering
Statkraft,
at dette bør kume la seg gjøre uten at Statkraft
må flytte
de1er av sin virksanhet.
Re esentantene
fra Finansde
ementet (Buttedahl
) ser hensiktsmessigheten ved å samle NVE i ett bygg, men mner at de økommiske
og administrative
konsekvenser
for både IvVEog Statkraft må utredes før en slik andisponering eventuelt kan besluttes.
Utgangspunktet for det videre
utredningsarbeidet
bør være å finne fram til en løsning san samlet for de to etater gir en
tota/t
sett lavere leiekostnad.
Arbeidsgruppen
har også drøftet informasjonsvirksanheten
1 NVE.Arbeidsgruppen
serdet som generelt viktig at statlige etater har en effektti
cgrkompetent
infOrmasjonsvirksomhet.
Det er imidlertid
den faglige og tekniske virksomhet et
direktorat
skal informere om. Dette innebærer at henvendelser og infbrmasjonsbehov i stor grad 1« besvares av de respektive
avdelingsledere.
I xlitiske
spørsmål
og i saker med stort innslag av skjønn skal informasjonen utad gå fra
om og
Grenselinjen rællan det et direktorat
kan cgrbørinformere
departementet.
må trekkes
i de enkeltesaker.Arbeldet san bør cverlates tildepartementet,
dsgruppenfinner
det derfor
riktig
at informasjonsenheten
i NVE er direkte
knyttet til Vassdrags- og energidirektøren.
Arbeidsgruppen vil anbefa/eat informasjcnsenheten
skalivaretatilretteleggende
cppgaver,
kanallsering
av forespørsler og svar.
* Vassdrags-

og

Arbeidsgruppen
fOreslår at NVEsleder1 framtiden benevnes Vassdrags- og energidirektøren.
Arteidsgruppen har vurdert situasjonen for Våssdrags- og energidirektøren veddencrganisasjcnsmodell
somer fcreslått.
GrganisasjonsfOrslaget
krav til intern koordinering og oppfølging av avvilstillevesentlig sterkere

i størregradmå delegere
delingenesvirksomhet.
Detteinnebærer at direktøren
representasjonsoppdrag
og annenekstern kontakt tilavdelingslederne og bruke
cgroppfølging
av arbeidet
vesentlige deler av sin tidpå styring, koordinering
for direktøren
å ha en avlasi WE. Arbeidsgruppen
er tvilom deter fornuftig
Det kan argumenteres
både for og imot
tningi fOrmav en assisterende
direktør.
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en slikordning.
Arbeidsgruppen
mener at arbeidet
medbudsjettstyring,
organisasjonsutvikling,
personalog virksanhetsplanlegging
etc.bør styrkesi framtidenogrfinnerdetrimeligat direktøren
får støttepå disseamråder på høyt
nivå i organisasjonen.
Arbeidsgruppens
knnsulent
harforeslått
at en assisterendedirektør
hvilketførst og fremst innebærer et
bør få et driftsansvar,
innadrettet
lederansvar
knyttettilavdelingenes oppfølging av virksanhetsplan,
overholdelse
av frister,
ressursdisponering
og andrecperative,
resultatrettede
oppgaver.Vassdragsog energidirektøren
vildermedinnehahovedansvaret
forde
fagligeresultater
og vurderinger
foruten
mot departementet
kontakteneksternt
o.a.
Arbeids
flertall(01'e- eneride ementets NVES re esentanter)gårinnfor at detetableres
en stilling
somassisterende
clirektør
i NVE.
Flertallet
vilpdpekeat forutsetaingene
for at en slikcppgavedeling
skalvære
vellykket
i dendagligedrift,er at det samlede ansvar påhviler
direktøren,
men at dennekanpåleggeassisterende
direktør
oppgaver
derdeter særlignødvendig med enhetlige
rutiner
ogkoordinert
praksis
innad i NVE. En assisterende
direktør
vil dermedprinrwt ha en innadrettet
fUnksjon
og vilmåtteleggevekt
pd utvikling
og brukav tidsmessige
og resultatrettede
styringscg ledelsesrutiner.
Det er naturligat adMinistrasjonsavdelingen rapporterer
til assisterende direktør.Lederei.Administrasjonsavdelingen
vilværeVassdrags-og energidirektørensog spesieltassisterende
direktørs
nærmeste
rådgivere
i spørsmål
knyttettilorganisasjon,
budsjettcgpersonalsaker.
Særmerknad
vedrørendestill

somassisterende
direktør

Arbeids
mindretall- (medlemmenefraFinans- Mil'øvernde ementet)
vilpeke at detsamledeansvarfor NVE (
fagligog adffilnistrativt)
tilligger Vassdragsog energidirektøren.
Opprettelse
av en stilling
somassisterendedirektør
vilkunneskapeuklarhet
am ansvarsfordeling
i NVEs ledelseog
uklare kamandblinjer.
Eettegjelder
bådei forholdet
tillinjelederne
(avdelingssjefene)
cgmellom direktørog assisterende
direktør.MIndretallet
vilvidere vise til uklarhetersomviloppståvedrørende
assisterende
direktør
og
dennesansvarkontra
oppgaver
og ansvarforAdministrasjonsavdelingen
og dennes
leder. En rekkeavde arbeidsoppgaver
somi flertallets
forslag er tillagt
assisterende
direktør
vilnaturligmåtteivaretas
av ledereni AdMinistrasjonsavdelingen,
sanbør værepå sammeledernivå/lønnsnivå/myndighetsnivå
samde øvrige avdelingslederne.
Dettemindretallet
gårderforikkeinnfor at det etable-

res en stilling san assisterende direktør og foreslår at Adadnistrasjonsavdelingen, i likhetmed de øvrige avdelinger, rapporterer
direktetil Vassdragsog energidirektøren.
* FremtidigarganiserizIg
av elsikkerlietsvirksanheten

Rovedmåletfor elsikkerhetsvirksamheten
er å sørgefor en fbrsvarlig
elsikkerhet innenfor
rammenesamtrekkes
opp i lover,kgI. resclusjoner
ogrfarskrifter.
Fagctnrådet
elsikkerhet,
underlagt
NVE sidenopprettelsen
av etateni 1921, anfatter

sikkerhetsarbeidet

med elektriske

anlegg på land og an bord i skip,

sjø-

redskaper
og flyttbare
norskeboreplattformer.
Elsikkerhetsarbeidet
drives,i nedhcldav lovom tilsynm.v. av elektriske
anlegg,vedfØlgende
institusjoner:

vedNVEsElsikkerhetsavdeling
medEltilsynets
6 distriktskontorer
vedNcrgesElektriske
Materiellkontroll
ved Det stedlige

tilsyn

(NEvIKO)

med everk,kraftselskaper
og storeindustribedrifter
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ved Det særlige

tilsyn

ved Det særlige tilsyn
klassifikasjonsselskaper

med elektromedisinsk
etablert

utstyr

ved NSB, Televerket

I tillegg til ogmed en ti/knytning
ti/ovennevnte
ves elsikkerhetsarbeid
også til en viss grad ved:

ogrKystverket
og visse

elsikkerhetsvirksamhet,

dri-

Oljedirektoratets
sikkerhetsdivisjon
Direktoratet
for brann- og eksplosjonsvern
Arbeidstilsynet
Statens bygningstekniske
etat
Alle disse
forvaltnillgsorganene
sikkerhetssaninenheng.

hører inn under Kamuna1departementet

(KOM)i

I forbinde1se med nedsettelse
av Elsikkerhetsutvalget
ga 01je- og energidepartementet uttrykk for at en rekke forhold av betydning for elsikkerhetsarbeidet
gjorde det aktuelt med en sterkere organisasjonsnessig
samordning av tilsynsog kontrollvirksanheten.
Det b1e også pekt på betydningen av at elsikkerhetsorganene fortsatt
må være uavhengige og uhildet i forhold til alle parter san
blir
berørt av virksanheten.
Ved vurderingen av framtidig organisering
partementet på bl.a. følgende forhold:

av elsikkerhetsvirksanheten

pekte de-

internasjonalisering
av tekniske forskrifter
og normer
norsk
tilpasning
til
EF's indre marked
fe1les EF/CA-krav
til elektrofagfo1k
koordinert
e1sikkerhetsinformasjon
koordlnert
Fal-virksamhet
innen fagamrådet
forholdet
til andre offentlige
organer
Med ovennevnte san utgangspunkt har arbeidsgruppen
nisering av IVVEselsikkerhetsvirksomhet.

drøftet

den framtidige

orga-

I sine drøftelser
har arbeldsgruppen videre trukket inn aktuelle problemstillinger og tilrådinger
fra NOU1989:5, En bedre organisert stat og departementsråd Rermansens synspunkter fra hans innlegg for arbeldsgruppen. Disse gikk b1.a. ut på at NVEsarbeidsoppgaver
kanfcrdeles
på to prinsipielt
forskjellige
amråder: Ressurfarvaltning
og sikkerhet/tilsyn,
san bør organisatorisk
atski1les. Arbeldsgruppen vilhervise
til delingen i det kcnstitusjcnelle
ansvarfor
ressurs
og sikkerhetsforvaitningen
i petroleumsvirksomheten
der Kommunaldepartewntet
er ti1lagt ansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø på sokkelen.
Delingen
ble i sin tidfbretatt
på bakgrunn av prinsipielle
vurderinger.
Arbeidsgruppen
er av den cppfatning at tilsvarende
vurderinger er gyldige for energisektoren.
-

Vi dere har arbeidsgmppen notert seg at det anses nødvendig med større krav til
he1hetsstyring
- virksanhetens
innretning og nulighetene for å skape rasjonelle
helhetsløsninger
gjennan sanordning av offentlige
virksanheter.
Arbeidsgruppen
viser også til Elsikkerhetsutvalgets
utredning, kapittel
5, sam
amhandler fbrholdet mellam offentlige
etater ved utøvelsen sikkerhetsog tilsynsvirksomhet.
Arbeidsgruppen
har karinet tilat det samfunnsmessig sett er vesent1ig å
en sterkere organisasjonsressig
samordning av elsikkerhetsvirksanheten
dag utøves
av de forannevnte forva1tningsorganer.
Dette både av hensyn
mer enhetlig forskriftog normarbeid, nasjonalt og internasjona1t,
en
strukturert
og kaordinert besiktigelsesvirksanhet
med samlet utnyttelse

få til
san i
ti1 et
bedre
av E1-
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tilsynets
rutinerog en mer enhetlig
enklereadMinistrative
distriktsapparat,
praktiseringogfortolkningavregelverket.

som i dag drives
vil dettevære av betydning for det elsikkerhetsarbeid
og NVE, Eltilfor trann-og eksplosjonsvern
Direktoratet
i Oljedirektoratet,
vil ubetingetgi mere rasjonelleog
synet.flisamrdning av dissevirksomhetene
til beste for myndighetene,industri,
enhetligeløsningeri sikkerhetssaker
og arbeidstakercganisasjoner.
firmaerogrterørtearbeidsgiver-

Særlig

Arheidsgruppener av den oppfatningat en slik sanordningbestoppnåsved at
ogfaglig
og Eltilsynet1.-6.distriktadministrativt
NVES Elsikkerhetsavdeling
som alleredei dag er tillagtet amfattentlir lagt til Rbumunaldepertementet,
de samletansvarfor å ivaretasikkerhetfor liv og eiendom. Det er da også
fra norsk
regelverksarbeidet
dette departementetsam fbrestårogrkoordinerer
til det eurppeiskeindre marked.NVES Elsikkerhetssidehva angårtilpesningen
avdelingtar del i dettearbeidetpå elsikkerhetsområdet.
Arbeidsgruppenhar i denne forbindelse også drøftet spørsmålet an å slå sannen
for brann-og eksplosjonsog Direktoratet
NvEs Elsikkerhetsavdeling/Eltilsynet
vern (DBE).
Dette er to forva1tnings~mwhvis

til en viss grad griper
virkefelter

Eette
overlapperhverandre.
saksbehandlingmalom
fbr
ndngslinjer
tilfredstWende.

reti. at det er fastsatt
har resultert
de to crganene, og samarbeidet
fungerer

csrdelvis

og fagligtilknytEtter arbeidsgruppensmeningvil en sterkereadministrativ
rdng mellom de to organergi en tedrekoprdinertog strukturertsikkerhetsinnsats ved at EBE'skompetansepd brann-og eksplosjonsvern
kanbineresmed Eltilog med felles
synetselsikkerhetskompetanse
av Eltilsynetsog de
utnyttelse
distriktsorganisasjon.
eltilsyns
stedlige

dettekunne gi positive
resultateri arbeidetmed å redUsere tranner
av elektrisitet.
Dette er et betydeligsamfunnsprotlem,
både når det
gjeldertap avliv og eiendan.

Sarlig vil
forårsaket

Arteidsgruppenvil ti7råat det fremmesfbrslagoverforKarnuna1departesnentet
et arbeidi dennesammenheng.
om at det påbegtjmnes
* El

utstyr

oppmerksan på at mengden og kanpleksiteten av det elektranedisinske utstyr ved landets sykehusm.v. var inne
en hurtig utvikling. Det b1e videre klart at elektranedisinsk utstyr generelt
forfatning. Dette førte til at det ved kg1.
sett ikke var i tilfredstillende
tilsgn med elektranedisinsk
res. av 5.12.1980ble opprettetet særlig offent1ig
av firma Telox A/S.
utøves
og
lsikkerhetsavdeling
E
DIVEs
av
forestås
utstyr san
ScuvLidig b1e det fastsatt regulativ for erleggelse av avgift for tilsynet.
Utover i 1970-årene ble Elektrisitetstilsynet

løpetav de omlag10 år san Det elektromedisinske
tilsynet(STEM)har værti
av elektromedisinsk
og elektriskeinstallautstyr
har utfbrelsen
virksomhet,
meget bedre,samtidigsom det
sjoner ved sykeshuso.l.blittsikkerhetsnessig
tekniskepersonaletved sykehusene er blittbedrekvalifiserti drift, reparaer nå også under
sjon og vediikeholdav utstyret.Kvalitetssikringssystemer
innføringved sykehusene.

I

måttefå innflytelse
Disse fortoldvil nødvendigvis
orgapå arbeidsoppgavene,
og befnanningen ved STEM. Elsikkerhetsutvalg
niseringen
(NOU1989:4)konkluderer
med å tilrå at tilsynet
med elektromedisinsk
legges
utstyrog installasjoner
an. Utvalgetforeslårat avta/enmellomNVE og TeloxA/S om tilsynet sies cpp
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og at de sentralefUnksjoneneved tilsynettilleggesNvEs Elsikkerhetsavdeling
direkteslik at nadvendigkampetanse
opprettholdes.
ved en overfaKammunikasjonenmellom NVE og STEvl vil bli vesentligforenklet
ring.Det sammegjelc/er
avgiftsinnkreving,
budsjettarbeid,
oppfølgingav regnskap m.v. Det antasat NVE trenger10 årsverkfor å ta hånd om de oppgaversom
en besparelsepå ca. 5 årsforeslåttlagt direktetil AVE. Detterepresenterer
verk.
Ved redUksjonav bananningen
vil ogsåutgiftenetil kontorholdm.v. minske.Det sammegjelderreiseutgiftene.
Arbeidsgruppenvil tilrå at avta/enmellomNVE og TeloxA/S sies opp snarest
mulig (farapril-90).Videretilråsat det påbegynnesarbeldfor å utrede de
framtidigearbeidsoppgaver,
bemanningm.v.vedrørendeelektromedisinsk
tilsyn/i ovennevkontrollfor gjennomføring
av forvaltningsansvaret
med utgangspunkt
nte syn.
Oppsuniæring

fiertall(unntattKielland
Arbeids
res etterfølgendehovedretningslinjer:

Tvede)fcreslårat NVE crganise-

NVE ledesav en Vassdrags-og energidlrektør.
Ledelsenfcreslåsstyrketmed en
assisterende
direktør.FOrslaet an o ettelseav en still* som assisterende
direktørdelesikke av
, Buttedahl Win ård.Energi-og vassdragsdirektorateneavviklescgfores1 erstattetav seks avdelinger:
Vassdragsavdelingen
Hydrologiskavdelirg
Energiplanavdelingen
Energiøkonaniseringsog markecisavdelingen
Sikkerhets-og beredskapsavdelingen
Administrasjonsavdelingen
Nåværende Vassdragsavdeling
i Vassdragsdirektoratet
avviklescgdet etableres
en ny vassdragsavdeling.
Forbygningsavdelingen
blir en seksjoni.VassdragsavdeAvdelingensegen anleggsvirksamhet
foreslåsunderkasteten nærmereanalyse.Dentpågående
nedtrappingav egen anleggsvirksomhet
bar i prinsippetfortNåturog
sette.Konsesjonskontoret
(VVK)bair en seksjoni Vassdragsavdelingen.
landskapsavdelingen
og JUs/skatteenheten
cverføresogså til Vassdragsavdelingen
foruten arbeidetmed Verneplaner
fra Avdelingfor Vasskraftundersøkelser.
NVEs
regionkontorer
underlagtleder for Vassforeslås
økonomisk og administrativt
dragsavdelingen.
Vassdragstilsynets
cghrydrclogisk
avdelingsansattei regionene rapporterer
fågligtil sine respektivefagavdelinger.
Hydrologiskavdelingforbliregen avdeling.Avdelingfor vasskraftundersøkelser avvikles.vassdragsregisteret
overførestil Hydrologiskavdeling og vassdragsrelaterte
planoppgaver
san Verneplaner
og vannbruksplanlegging
flyttestil
Vassdragsavdelingen.
Vannkraftoppgavene
fra VU, herunder Samlet plan, danner
Systemavdelingen
fra
sanmn nEd Systenavdelingenen ny Energiplanavdeling.
Energidirektoratet
inngårogså i den nye Energiplanavdelingen.
Avdeling for
i
energidistribusjon
og energibrukawikles og nødvendige oppgaver organiseres
nye
en ny Avdelingfor energiøkoncmisering
og marked,san også vil ivareta
og enak i brukersektorene.
Avdeoppgaver innenforkraftmarkedseffektivisering
ling

for konsesjonsbehandling

og juridiske

spørsnål

oppløses

og nødvendige

opp-

gaver overfarestil Energiplanavdelingen
(anleggskonsesjoner)
og enak- og markedsavdelingen
(knaft/eiecgrcrwådekonsesjoner).
Det etableresen ny Avdelingfor Sikkerhetcgberedskap.Beredskapsavdelingen
i
Energidirektoratet
amgjørestil en seksjoni denneavdelingen.
Tilsvarende
Lair
Ti1synskontoret(VVT) fra Vassdragsdirektoratet
cgså en seksjoni denneavde-
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lingen.
Virkscmheten på disse områdene samprdnes.
Beredskapsrådet
rapporterer
til Vassdragsog energidirektøren.
Vassdragstilsynet
foreslås
faglig underordnet Kartrunaldepartementet.
Elsikkerhetsavdelingen
foreslås
faglig og administrativt
cverført
Kcanunaldepartementet.
Administrasjonssekretariatene
i direktoratene
trekkes inn og det
etableres
en
(i flertallets
forslag)
ny Administrasjonsavdeling
san linjemessigundercrdnes
den assisterende
direktør.
Avdelingsspesifikke
administrasjonsoppgaver
utføres
i avdelingene.
Bistandskontoret
flyttes
til administrasjonsavdelingen.
NVEs råd består
og foreslås
å fungere san et rådgivende organ san direktøren
kan benytte
i større saker og spørsmål av prinsipiell
karakter.
Arbeld
mindretall
Kielland
Tvede slutter
seg til kcnsulentens
faling
mht. avdelingsstniktur,
med ncen mindre justeringer,
og foreslår
organiseres
etter nedell A san innetærer følgende avdelingsstruktur:

anbe-

at NVE

Vassdragsavdelingen
Hydrologisk
avdeling
Ressursavdelingen
Energiplanavdelingen
Enøk og markedsavdelingen
Sikkerhet
og beredskapsavdelingen
AdIninistrasjonsavdelingen
Forslaget
skiller
seg fra flertallets
forslag
ved at det opprettes
en egen avdeling for plan- og konsesjon.sf~jonen
på vassdragssiden:
Ressursavdelingen,
san vil
bestå av Konsesjonskontoret
med Jus-/skatteeheten,
oppgaver under Natur- og landskapsavdelingen
og Avdeling for
vasskraftmdersøkelser
med Vassdragsregisteret.
Energiplanavdelingen
vil bestå av Systemavdelingen
og deler av
Konsesjcnsavdelingen
i Energidirektoratet.
Ledelsen styrkes
med en assisterende
direktør.
4.6 INSTRUICSFOR NVE - NVES RÅD
NVEs någjeldende
instruks
virkning fra 1.1.86.

ble

fastsatt

av

Olje-

og

energidepartementet

med

Det er ikke noe juridisk
eller formelt krav an at et departerent
må ha en instruks for en underliggende
etat. Departementet
har til enhver
tid
full
instruksjcnsmyndighet
overfor
underliggende
etater,
og en etat kan dermed heller
ikke gis ek.sklusiv myndighet gjennan instruks.
De forhold san gjerne
er nedfelt
i en instruks
kan også tas inn i andre styringsdokurænter,
slik san den
årlige budsjettproposisjonen
og tildelingsbrevet.
Det er på den annen side også forhold san taler for å ha en instruks
for en
underliggende
etat. Det kan være nyttig
med et dokument san samlet angir
rcuauen for
virksanheten
(hovedoppgaver
og organisasjon).
En instruks
kan videre
angi direktørens
ansvar overfor departmentet
og egen organisasjon.
Det er i
dag slik
at de aller fleste
etater har en eller annen form for instruks
fastsatt av overordnet
departement.
På bakgrunn av ovennevnte foreslår
Arbeidsgruppen
bør ha en
at NVE fortsatt
instruks.
Instruksen
bør gjøres mindre detaljert
enn dagens instruks
når det
gjelder
oppgavebeskrivelsen,
og enkelte
punkter
bør tas kan inn i NVEs
økonaniinstruks
eller
personalreglement.
Videre børteskrivelsenav NVEs råd
endres. Instruksen
fastsettes
av Glje- og energidepartementet.

Mldel ordinære

forvaltningsorganer,
styrer
eller

kan virkesom am slike

sam NVE, har et eget styre eller råd. Det
råd ofte
avvikles
ved omorganiseringer.
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Årsaken til det kan være at de ikkeblir betraktetå ha noen viktigfUnksjon,
eventueltat de ogsåkan medføreet styringsproblem
for departementetved at
departementet
må forholdeseg både ti/ etatensom sådanog styretellerrådet.
På den annenside vil et sliktstyreellerråd kunneha en vissbetydningsom
et rent rådgivendeorgan.Arbeidsgruppen
ser derforingengrunntil å foreslå
en avvikling av NVEs råd, men rådetbørbare være et rådgivningsorgan
som
nyttesav NVES ledelseetterbehov,ogbør ikke gis noen generell fUnksjon
NVEs saksbehandling.
Arbeldsgruppens
forslagtil ny instruksfor NVE er gjengittpå nesteside.
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INSTRUKSFORNORGESVASSDRAGS-OGENERGIVERK(NVE)
1. NVE,S MALOGOPPGAVER.
1,1

NVE er et forvaltningsorgan
for deler av vassdragsgen. NVE er underlagt Olje- og energidepartemntet.

1.2

NVE har san overordnet mål å bidra til en rasjonell forvaltning
vassdrags- og energiressurser
og videre å arbeide for en best
'
kriterier.

1.3

NVE driver
sin virksantiet innen følgende hovedarbeicisanråder; hydrologi,
forbygning, inngrep i va.ssdrag, vannkraftplanlegging,
energiog vassdragskonsesjoner,
energisystanet,
energimarkedet,
energiøkonanisering
og
sikkerhet og beredskap.

1.4

Innenfor denne overordnede målsetning og de skisserte
hovedarbeidsanråder,
må NVE ti1 enhver tid tilpasse sin aktivitet
og prioritere
sine oppgaver
ut fra
mentet.

de instruksjoner

og direktiver

san gis

og energiforvaltnin-

av Olje-

av landets
nu1ig bruk

og energideparte-

S 2. NVEs ORGANISASJON
2.1

NVE ledes

av en vassdrags-

2.2

San rådgivende organ for direktøren,
har NVE et råd på syv
medlenr~
oppnevnes av Departarentet for fire åz- av gangen.

2.3

Direktøren
arbeidet.

2.4

Direktøren er ansvarlig overfor departanentet og skal sørge for at etatens
organer handler i samsvar med lov, forskrifter
og departanentets
beslutninger.
Direktøren
er ansvarlig
for NVEs dag1ige drift,
framlegging av
budsjettforslag,
oppnådde resultater
og ansvarlig for å styre virksanheten
innenfor
vedtatte
bevilgninger.
Hovedtrekkene i NVEs organisasjon fastsettes av Olje- og energidepartanentet.

2.5

Direktøren
skal ved behov, i den utstrekning
enkeltes ansettelsesvilkår,
endre arbeidsmråder

2.6

Direktøren kan delegere
tjenestawm
i etaten.

samrdner

og energidirektør.

NVEs virksanhet

og

sin beslutnings-

trekker

opp

med/entner.

retningslinjer

for

det ikke strider not den
og forflytte
personale.

og azwisningsznyndighet

til

andre

3. IIC4AFTI'REDEN
Denne instruks
januar 1986.

trer

i

kraft

1990. Samtidig oppheves instruks

av 1.
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4.7 Cbstilling/fleksibel
organisasjon
I mandatets pkt. 5 er det bedt am at det bør siktesmot å kommefram til en mer
fleksibelorganisasjonsform
for NVE, og at det innenforde rammerog reglersom
gje/der for behandlingav slikespørsmål,etableresrutinersom gjør det mulig
til
nye oppgaver
innen vasså kontinuerlig
tilpasse
NVES organisasjcnsfbrm
drags-

ogenergiforvaltningen.

4.7.1Innledning
Forvaltningsorganer
snm NVE er ikke egne juridiskeog økonomiskeenheter, men
buden del av staten som juridisk
person cgrfUllt
ut integrert
1 de statlige
Forvaltningorgansformen
brukesfor statlig
sjetter
ogregelverk.
virksomhet sam
stiller

store

krav

til

pclitisk

ogrkonstituspnell

kontrcl/

og ansvar.

NVE er dermed tundet opp av fellesbestemelsene
i Staten, knyttet til opprettelse av stillInger,
lønnsfastsettelse,
bevilgningsreglement
MI.V.Men NVE har i
likhet
med en del
andre etater
fått en viss fleksibilitet
når det gjelder
stillingsopprettelse
og lønnsfastsettelse
ved at de gjennom tiden er gitt egne
lønnssfullmakter,
bevil
• sr lement av Arbeidsog admInistrastill
sjonsdepartementet.
Arteidsgruppen
er videre kjent med at det i Rermansenutvalgets
Innstilling
er
foreslått
en oppmykning av lønns-og stillingsstrukturen
i staten.
Arbeldsgruppen
vil
nedenfor
beskrive
nåværende nziligheter
for organisasjonsmessigfleksibIlitet
bør
i NVE og antyde noe an hvordan denne fleksibiliteten
utøves.
Det er arbeidsgruppens
generelle
vurdering at muligheter
for fleksIbilitet
er til stede Innenfnr dagens system, men at de ofte
ikke
utnyttes
tilstrekkelig.
Dette gjelder
for NVE som fbr andre statlige
organisasjoner.

4.7.2Endringav organisasjonen
Et behar fbr endring av organisasjonenvil gjernekomme san følge av ytre
fra overordnet
forhold,
san brukerbehov og etterspørsel,
endringi prioritering
politisk
nivå eller ved endret teknologlogpersonalsammensetning.
eller strategiske
endringer,ogdet er
derfor naturlig
at endringer i hovedsak vil
måtte
godkjennes
av overordnede
pclitiske
myndigheter.
Det vil dessuten også lazine være et samordningsansvar
til stede.

Omorganiseringer
kan impliserepolitiske

prg. 5.4 at anNVEs organisering
står det i nåværendeinstruks
tail avdelinger
og disses oppgaver fastsettes
av departementet.
Av dette følger
i den enkelte avdelat NVE i dag selvhar ansvarfor den interne organiserIng
ing.

Når det gjelder

Omorganiseringer
vil ofte innebære behnv for opprettelse
og omgjøring av ledenoghøyere).
Slike organisatoriske
stillingsde stillinger
(normalt fra ltr.31
forslag
er underlagt
en særskilt
behandlingsprosedyre,
ffedbehandling
i Regjeringens stillingsutvalg,
før de eventuelt
tas inn i budsjettforslaget
til Stcrtinget. Omorganiseringer
som ikke innebærer opprettelse
av nye stillinger,og
som gjennomføres
innenfbr gjeldende
budsjettrammer,
vil
normalt
kunne gjøres
innenfor
etaten.
Dersam endringene er store eller pri.risipielle
i sin karakter
må det likevel
fbrventesat direktøren sørger for å være på linje med departementet før endringene iverksettes.
Det framgår av bevilgningsreglementets
av nye stillinger
på lavere nivå vil

prg. 10, at også forslag
måtte forelegges
Stortinget.

an opprettelse
Disse må Ikke
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Lehandlesav stillingsutvalget.
Når det gjelderinndragning
av stillinger
vil slikeforslagbli forelagtStortingeti budsjettproposisjonen.
Eet gjeldervisseunntak for forretningsvirksomheten.

Arbeldsgruppen
menerdet fbrtsatttør være slik at 01'eementet
ener ide
fastsetterhovedtrekkene
i NVEs or anisas'on,men det vil værenaturligat NVE
selv ti/ enhver tid foretarde nødvendigeorganisasjonsendringer
innadi den
enkelteavdeling.San nevntcvenforer en i dagbundet av at det må fattesvedtak av Stortinget.
Unntak gjelderfor amgjøringen av stilligertil rådgiverog
prosjektleder.
Arbeidsgruppener av den cppfatningat størreenheteri NVE, medf.eks. større
ad av seksbner
innadi den enkelteavdeling,cgså vil bidra til større
fleksibilitet
i organisasjonen
når det gjeldercppgavaSo~ingogressursbruk.
Vilje og ansvar for de nødvendigeorganisasjonsnessige
endringer i NVE vil i
stor grad være en lederoppgave.
Det er derforviktigat det cgså utvikles
lederkompetanseinnenfor administrative
gjøremål.Dagligarbeidzwd og forslag/utredninger
vedr.organisasjansutvikling
er c7Primot
et egetfagområdesam krsver personelli NDEmEdnødvendig erfaring/kompetanse
innenforfagfeltet.
Etter pkt. 2.4 i nåværendeinstrukskan Generaldirektøren,
i den utstrekning
det ikke stridernvt den enkeltes ansettelsesvilkår,
forfl tte
sonale
endrearbeicisanråder.
ljenestemannslovens
prgr.12 slårogså fast at tjenestemennhar plikt til å
finne seg i endringav arbeldsoppgaver
og amorganisering
av virksomheten.
Av
dettefØlgerat de ansattesan hovedregelkan flyttesdit i organ~onenhvor
det erbehov.
Etter pirgr.
18 i Hovedavtalen
skal internecrganisasjonsendringer
av varig karakteravgjøresved forhandlinger,
så santde liggerinnenforde ramær avLudsjettvedtak
san Stortinget
har fattet.Dettegjelderderimotikkepclitiskebeslutninger,
ellerbeslutninger
som treffespå grunnlagav 1cver, forskrifter,
stortingsvedtakog kongeligeresolusjoner.
I sliketilfellerplikterarbeidsgiverå holdearbeidstakerne
informert,
jfr. prg.8.Det er departementetsam
avgjøram en sak er å betrakte
san
Når det gjelderselvegjennomfør~mwn
for en crganisasjansgjennamgang,
vil
det hellerikkevære adgangtil,å føre forhandlinger
i de tilfelleneder også
gjenrrinføringsnåten
må betraktes
san politisk,
eller
ha betydning
for den politiske
delen av et vedtak.

hvor den kan påvirke

eller

På hvilkenmåte NVE er organisatorisk
forankreti Olje-og energidepartementet,
vil også ha betydning for den organisatoriske
fleksibilitet
i AVE. NVE har i
dag tre avdelingeri Olje-og energidepartanentet
å forholdeseg til.Arbeidsgruppener av den mening at det er viktigat departementet
utøver en enhetlig

samordnet styring av NVE, slik at det i NVE ikke oppstårusikkerhetnår det
gjelderde signalersam gis av departementet
vedrørendeprioritering
av oppgaver og endringav aktivitetsnivå
på de enkelteamråder.
For å innpasseideenam at en organisasjon
bør væreunderlagten kontinuerlig
endringsprosess,
menerArbeldsgruppen
det vil kunneværenyttigat NVE årlig i
budsjettforslaget
redegjørfor den organisasjonsutvik1ing
san har fUnnetstedi
det foregåendeår.
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4.7.3Fleksibilitet
i bemanningsnivået
Som et resultatav den seneretidsbudsjettreformer
kan NVE, sam andrestatlige
etater,frittcmdisponere
mellompost 01, Lønn og godtgjørelserog post, 11
Varer og tjenester.
Dettegir bla den fleksibilitet
at hvis stillinger
holdes
ubesatt,kan frigjortelønnsmidler
benyttestil andreformål under driftsbudsjettet (Rmiskriv R-25/85fra Finansdepartementet
og senereamtalei salderingsproposisjonen
for 1987).
Muligheter fdr å utøvefleksibilitet
vedr.bemanningsnivå,
er videreknyttet
til gjeldendeansettelsesvern.
Reglervedrørendestatsansattesansettelsesvern
er hjemleti Lov om statenstjenestenerrim.m.
av 4. mars 1983nr.3,prgr.8-13.
Sentralbestemmelsei denneforbindelse
er prgr.10 (det sterke oppsigelsesvern), am at en fast tilsatttjenestemann
med mer enn to års tjenesteansiennitet og midlertldigansattemed fire års tjenesteansiennitet
i hovedsakbare kan
sies opp når stii7Ingeninndras,arbeidetfallerbort ellerved tjenestesvikt.
Å inndrastillingerer tillagtStortinget.
For å kunnesi at arbeidet er falt
bort,må arbeidsoppgavene
ha opphørt,ellerha endretseg så klartog vesentlig
at en i realitetenstår overforet nytt arbeid.En tjenestemann
vil ikke kunne
sies opp hvis han,harkvallfikasjoner
for å gjørede eventueltnye arbeidsoppgavene (internfortrinnsrett).
En tjenestanann
san blir sagt opp,fordistillingenblir inndrattellerfaller
bort, skal an nulig tilbysannenpassendestillingi virksanheten,jfr.tjm1.prg.13. Blir tjenestemannenlikevelsagt opp, skal vedkannendeså vidtnulig
tilbysannenpassendestillingi.staten.Ved oppsigelser
kan en etatbli påført
utgifterved at det blir tilståttventelønn.
For åremålsstillinger
gjelderegnereglerknyttettil ansettelsesforhold.
Aremålsstillinger
er i førsterekketi/tenktbruktpå øversteadMinistrative
leder
fdr en virksomhet.
Etter nåværendeinstruksfar NVE skal stillingene
san generaldirektør,
energidirektørog vassdragsdirektør
tilsettespå årenål.Nåværende åremålskantrakter
for nevnte stillingerutløperh.h.v.30.4.93,31.12.91og 31.12.91.Arbeldsgruppennp_nerat øversteadministrative
lederbør an.settes
på åranål.
I den seneretidhar NVE ikkebesattalle stillingerpåny ved ledighet.Hvilke
stillingersam skalbesetteshar vært avgjortavledelsenetter en prioritering. Denneprosedyrener ny i forholdtil tidligerepraksis1 NVE, sam i andre
offentligeetater.Ledigestillingerharblittnærmest"autamatisk"
lyst ut der
hvor ledighetenhar cppståttuten at det er foretatten nærmerevurderingav
am, eventuelthvor i organisasjonen,
det er størstbehovfor stillingen.
Når det gjelder en merfleksibelutnyttelseav stillingshjemler
innenfordet
nåværendesystem,bør det innføresen rutinefdr vurderingav bruk av ledlge
stillingshjemler
i ArVE.Dettekan gjøresved at det opprettesen "stillingsbank".Et sliktsystemvil også gjøredet enklereå få gjennomførtnødvendige
organisasjonsmessige
endringer.
En "stIllingsbank"
vil kunnefungerepå den måten at alle stillingerved ledighet automatisktilfaller"bcanken".
NVEs ledelsevil avgjøream stillingenønskes besatt,og eventuelthvor i organisasjonen
det er mest belxwfor stillingen.
Adgangen til å flyttepersonelli orgami~onen, også på ledernivå,bør benyttesi størregrad enn tidligere.
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4.7.4 Adgangtil å cmgjørestillinger/endre
avlønningen
NvE, har i likhetmed andreorganerunderGlje-og energidepartementet,
fått
delegertavgjørelsesnyndi.ghet til å lønnsp1assere
nyopprettede
stillIngeropprettet overbudsjettet,
opp t.o.m.ltr. 30 (j.fr.
brev fra AAD av 27.2.89). NVE
har virlere
anledningtil ved ledighetå omgjøre stillinger
med et arbeldsområde
til stillingermed et helt annetarbeidsanråde,
opp t.o.m.ltr. 30 (j.fr.
Rundskriv R-1/1986 fra Finansdepartementet).
Eennesistefullmaktengir 1 rea/iteten litenfleksibilitet,
i dg med at det i praksismå omgjøresfra en lønnsplan
til en annen,cgved at det stillessan betingelseat den nye stillingenenten
må plasseressam lavestekodepå den nye lønnsplanen,
ellerat topplønnen
i den
nye stillingenikke overgårtopplønneni den gamle stillingen.FUllmaktene
gjelderikke cmgjøringav stillIngtil rådgiverellerprosjektleder.
Når det gjelderforslagom omgjøringav stillingertil rådgiver/prosjektleder
rundskr1vR-3/87fra Finansdepartanentet),
behandles slike forslag ved
særskiltprosedyre.
For å cppnåen merfleksibelcrganisasjan
vil det cgså værenØdvendigå benytte
rådgiver-ogprosjektlederstillinger
i NVE. Detteer viktigfor å beholde og
rekruttere gadtfagligkvallfisert
personell.Viderevil det værehensiktsmessig å benytteslikestillingertil tidsbegrensede
prcsjekterog spesielleutredningsoppgaver. Slike stillIngerer ogsåment bruktsom ai.ternativ
karrierevei. SlIkestillIngeropprettesettersamtykkefra overordnetmyndighet.
NVE har sam nevnt også egnelønnsfUllmakter
gitt av AAD. Dettebestårav en
normer' sfullmakt,en s siallstfullmakt,
en B-till
sfullmaktog en såkalt
• sfullmakt.Få grunnav inntektsreguleringslcven
er imidlertid deler av
dissefullmaktene
fdr tidentrukkettilbake.
Normeringsfullmakten
gir NVE anledningtil å normerestillingercpp til ltr. 25
(fullmakten
går langttilbake,jfr. amtaleav fUlimakteni st.prp.nr.1).Fullmaktenbenyttestil lakalefOrhandlinger.
SpesialistfUllmakten
gjelderen rammepå 44 stillinger,
hvor NVE er gitt adgang
til å avtalemed organisasjanene
at det kan gis avlønningopp til Itr. 34 for å
rekruttere/beholde
spesieltkvalifisert
persanell(fUllmakten
er gittfra AAD i
brev av 17.11.82).For sammeformålkan det også gis B-tilleggsam en personlig
ordning (samme brev fra AAD av 17.11.82).
B-ti/leggene
gis administrativt
av
NVEs ledelse.
BygningsfUllmakten
gir NVE anledningtil å opprettemidlertidige
stillingerinnenforforbygningsvirksamheten
(fUllmakten
går også langttilbake,og ble gitt
i forbIndelse
med de fØrstevannkraftutbygginger
i NVE-regi).
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KAPI:rih,l,
5 ØKONOMISKEOG ADMINISTRATIVEKONSEKVENSER.
5.1 Innledning

libvedformåletmeddette
kapitteler å trekkekonklusjoner
an hvilketressursbeIKX7SOM vil følgeav de oppgaverog den arbeidsbelastning
san NVE venteså stå
overfor framover. En viktig årsak til opprettelsenav arbeldsgruppen
var
nettoppspørsmåletan ikke den reduksjansan har funnet sted og sam ventes
innenfor kraftutbygging,innebærerat NVE i likhetmed en rekkeandresan påvirkesav dennenedgang,kanreduseresitt aktivitetsnivå.Arteidsgruppenhar
med dette sam bakgrunn lagt vekt på å identifisere
hvilkeoppgaversom er
kraftutbyggIngsrelatert
og i hvilken grad løpende eller nye oppgaver kan
ivaretas gjennom en ompriorlteringeller nytilførselav ressurser.Det er
viderelagt vektpå å analyserehvIlkeneffektsatsIngenpå et mer effektivt
kraftmarkedvil ha for NVE, selv am det på det nåværendetidspunktkan være
vanskeligå forutsedettei deta/j.
Arbeidsgruppenforsøkte allerede ved retnIngslinjene
for egenrapporteringene
fra avdelingene,
å be am angivelseav indikatorer
san kunne være hensiktsmessige å benyttefor å bedørrine
hvordanavdelingenes
arbeidsbelastning
vil variere
med utvIklIngen1 eksterne forhold. Med noen få unntak viste avdelingene
mangelfUll evne til å knytteegen arbeldssituasjon
til eksterneog styrende
forhold.Arbeidsgruppen
har dermedselvmåttetleggestortarbeldog skjønn i
et forsøk på å identlflsere
slikesamEnhengerog eksterneutviklingstrekk.
Arteldsgruppens
konsulenthar benytteten vesentlig del av sin tid til å
kartleggekapasitetsforhold
ogfOrventetressursbehov.
mindretallet
Kiellarx Tvedemenerat disseproblemeneikke skyldes "mangel
var uegnet
på evne"hos avdelingene. sakenemå søkesi at rapporteringsformen
for storedelerav NVEs arbeidsoppgaver.

er
Arbeidsgruppentrekker en generellkonklusjonat NVEs forva1tningsoppgaver
sterkereknyttettil utviklingen
i kraftsektoren
enn det det gis Inntrykkav i
avdelingenesegneprognoserfor ressursbehov.
RedUksjoneni kraftutbygginghar
betgddat NVE har kunnetvie nye cppgaverstørre oppmerksanhet.Gjennomgangen
av NVEs cppgaveri kapitte/tre viserat endelav detteer cppgaversam ligger
i grenselandmot andreetatersansvarog san man ogsåkan diskuteream er prioritertemyndighetsoppgaver.
Arbeidsgruppen
har både på vassdrags-og energisiden
alleredekmkludert med at
nedgangeni trdisjone1leoppgavervil stilletilstrekkeligkapesitet
til rådighetfOr nye cppgaver(ffr.kapittel3). Det arbeidsgruppen
vil vurderei det
følgendeer for det fØrstehvor stortrom det er for redUksjonI antall st11lingshjemler.Dernestvil gruppenvurderean den kanpetanseNvE 1 dag besitter
cgså v11 være tilstrekkelig
for å løse de nye oppgaver NVE blir pålagt. Eet
framgåravkapittel 3 at det delviser snakkam nye arbeidsoppgaver
som stiller
krav am annenkanpetanseenn det sam idagfinnesi NYE. Dette vil medføre at
reduksjoneni antallansatte blir størreenn reduksjoneni antallstillingshjemlerfor å gi ran for rekruttering
avpersonellmed annenkanpetanse.
Arbeidsgruppen
har innenforden tilmAltetid cgressurserikkekunnetta mål av
forslagm.h.t til dimensjonering
og kanpetanseprofili
seg til å gi detaljerte
NVES organisasjon.Eette er hellerikke Ønskeligav prinsiplelle
grunnerda
arbeidsgruppen
er av den cppfetningat vår tilrådningskal trekke opp hevedrammerog ellersvære retningsgivende
for oppgavercgressursbehovinnenforavdelingene.Derm9dgis NVE en hensiktsmessig
grad av frihettil selv å vurdere
ressursbehov
og internomdisponering
i avdelingene.
En stor detaljgradvil forøvrigvære av begrensetverdifordidet kun vil gi et øyeblikksbilde
av dagens
ressursbehov.
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Arbeldsgruppen
harderforbesluttet
å angianslagpå bemanningsnivå
pr. avdeling.En overlater
dermeddenendelige
dimensjonering
av seksjoner
og kontorer,
innenforangitterammer,ti/oppfølgingsfasen
av dennerapport.
Farslaget
fra
arbeidsgruppen
innebærer
at arbeidsområder
fallerbort eller blir redusert
samtidigsam enkeltenye oppgaverkammer til. NVE må i dendetaljerte
dimensjonering
ta hensyntilde føringer
samliggeri arbeidsgruppens
kommentarer om utviklingen
pd de ulikearbeidsamråder
i avdelingene.
Arbeidsgruppen
vilpå bakgrunn av dette og med henvisning til anbefalingene
an oppgaverog
organisasjon,
kommenteredagensbenanningssituasjon
og gi retningsgivende
forslagam framtidige
behov.
Med "dagenssituasjon" mner arbeidsgruppen
detbananningsnivå
sanbør etterstrebes
på kort sikt san ledd i anstillingen til den organisasjensstruktur
san
flertallet
har foreslått.
Medframtidig behav mener arbeidsgruppen
dentrend
san bør gjøre seg gjeldende fran mot midten av 90 tallet.
-

Utviklingen
innenfor energi- og vassdragsfwvaltningen framover
vili storgrad
avhenge av amfanget på viderekrafbatbygging, miljanessige forhold og satsningen på et ner effekttvt
kraftmarked.
Sistnevnte
vi1cgsåmåtte få kalsekvenser
for konsesjonsbehandling
innenfor
vassdrags- og energisektoren.
I kapitte/ 3
har arteidsgruppen tatt sam utgangsptinkt at amfanget avkraftutbygging
vil bli
lavere i framtiden. Det avgjørende spørsmål for det framtidige kapesitetsog
kampetansenivå
i AvE,er hvordramatisk dennereduksjonen
vilbli. Dersom det
lykkeså utvikle et mer effektivt
kraftmarked
ogrhvis det kun vilskje en moderat overgang fra bruk avfcssilt
brensel til elektrisitet,
vil det npppe være
behevfor videre kraftutbygging før århindreskiftet.
Scrnbehandletikapitte1
3
er dette i starutstrekning
avhengig
avpolitiske
belutninger
somdeter vanske1igfor arbeidsgruppen
å foregripe.
Arbeidsgruppen
har valgtå diskutere NVEsbemanningsnivå ut fra det framtidsperspektiv
SC272 er trukket
opp i kapittel 3. Dette beskriver en konvensjonell
utvik.ling med redusert vannkraftutbygging.
Et lavtalternativ
san tarutgangspunkt i. en rrulig utvikling kjennetegnet ved tilnærmet bortfall
av nye vannkraftprosjekter
ink1udert opprusting og utvidelser
vil bli kort karmentert
under antalen av de avdelinger san er særlig berørt av nivået på kraftutbygginger.
Arbeidsgruppen går nedenfor
igjennam
de enkelte avdelinger i fiertallets
forslag til IVVEsnye organisasjonsstruktur.
Arbeidsgruppen har lagt vekt på å
presentereavdelingenetallmessig
slikat detså /angtsamråder overenstemmelse med statsbudsjettets
beskrivelse
av IvvE. Ta1lene viser bemanningssituasjoneni januar.
Konsuientrapporten
gir mer detaljerte tallfestede anslagpå bananningsbehov.
Arbeidsgruppen
vilikketa stilling
tilenkeltvise
talli dennerapporten,men
vilvisetilat kensulentens
vurderinger
byggerpå arbeidsgruppens
fcrutsetninger i kapittel 3 am utviklingen i NVESoppgaver.
Finansde ementetsmed1emmer (Buttedahl Sundber) menerat konsulentens
endelige dimensjanseringsvurdering ikke fullt ut tar hensyn til dette.
Etter
disse medlemmers cppfatningliarheller
ikke flertallet
i arbeldqgruppen i sitt
dimensjoneringsforslag nedenfor
fulltut tatt kensekvensene
av de foretatte
vurderinger.
Finansde
ementets
medlemmervil derforvisetilegensærmerknad vedrørende de økonanisk/administrative konsekvenser,
somer plassertetter
flertallets
forslagpåside 106.
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5.2 AvdelIngenes
ressursbehov.
Besattest177inger1 tabelleneer pr. 15.1.1990.
Vassdrasavdel en.
lVede).

(ModellB- Arteidsgruppens
flertall(unntattRienand og

VassdragsavdelIngen
teståretterfiertallets
forslagav virksomhetknyttettil
fbrbygninger,
vassdragskonsesjoner,
naturog landskap og juridiske spørsmål.
Dagensbesnanningssituasjon
framgårav tabell5.1 nedenfor.
Tåbell

5.1.

STIIIINGSHJEMLER BESATTE STILLINGER

SPESIELLEFORHOLD

(januar1990)
FORBYGNINGSAVD.

leder/ kontor-ledere/ kontor- saksbeh. kontorsaksbeh.ansattesaksbeh. ansatte
ansatte
6

5

6

5

14

-

14

-

3 *

- regionkont.(V,M,N) 24

5

23

5

I *

58

-

58

-

- Hovedkontor
-

reg.
sør/øst
(v/hovekontor)

- arbeiderev/anlegg
KONWSJONSKONTO=

9

...

NATuR W LANDSKAP
(Inkl.
4 reg.kait.
)

9

-

JUS/W<ATTESAKER

2

2

NIVEL./MANØVR
./VERNEP
VBP

4

4

SUM:

126

10

8

I *

-

2 **

10 1

125

2

10

Bygningsfullmakt,
tilsammen5
** 2 korttidsengasjerte,
verneplanIV
Herav 4 på regionkontorene
2
3 regnskapsmedarbeidere,
I tegner,1 fdrværelse
*

* Forbygning.
Forbygningsvirksomheten
er ikke knyttettil utviklingeni kraftsektoren.
Det
samledeomfangvil være avhenglgav de beviigninger
som stilles til rAdlghet
fra stat og lokalekilder.Gitt dagensnivå på forbygningsvIrksanheten
har arbeidsgruppen
ikke grunnlagfor å fdreslåandrebemanningstallmed mindre det
skulle fbretasorganisatoriske
endrIngeri gjennomførIngen
av forbygningsvirksomheten.
Arbeidsgruppen
går inn for at forbygningsvirksanhetens
organisering
består,men
har stilt
spørsmålved an anleggsvirksanheten
er en statligoppgave. Bernanningen innenfor anleggsvirksanhet
har vist en nedadgåendetrend.Arteidsgruppen
fdreslårat denne trendfortsettesplanmessigog at en eventuellraskereawikUng
som ledd i den foreslåtteutrednipgav alternative
måter å utføre
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forbygningsvirksanheten.
Anleggsvirksomheten
sysselsetter
idag 58 arbeidstakere
ved anlegg.
Arbeidsgruppenharpekt på at mulighetene
for oppdragsInntekterbør
utnyttesi
de tilfelleravdelingens
arbeldbærerpreg av tjenesteytelseroverfor andre.
Dette kan skapegrunnlagfor størrefleksibilitet
1 bemanningsnivået
i forbygningsvirksomheten
ved at avdelingengis anledningtil å varierebemanningen
ved
bruk av oppdragshjemler.
Arbeidsgruppens
flertall(unntattButtedahlog SUndterg,Finansdepartementet)
foreslårat to faste stillingshjemler
allerede nå
omgjørestil oppdragshjemler.
Det bør i sammenhengmedgjennomgangen
av forbygningsvirksomheten
vurderesom virksomhetens
inntektspotensial
er så stort at
flerefastehjemlerkan omgjørestil oppdragshjemler.
ArbeldsgruppanfInner det vanskeligå bedømmeen ner langsiktigbenunningsutvikling
i forbygningsvirks~ten
fordi dettevil være sterktavhengig av omfanget av midlersom stillestil rådighetfdr slikvirksanhet,
oghvorvidtavfor fordelingenpå slktkun børfcreståforva/tningen
av en tilskuddsordriing
Lygning. Det forutsettesat detteutredesvidere.
Naturog landskap.
Avdelingen

er bygget opp i sammenhengmed utbyggingen
av kraft og overføringsanlegg.Reduksjonen
på detteområdettilsieren betydeligreduksjoni. avdelingens virksomhet.Avdelingens
kempetansevil imidlertid
kunnenyttes1 forbindelsemedbehandlingenav inngrepssaker
i vassdragene(§§104-106),verneplaner
og 1 samband med forbygningssaker.
Dettevil kreve kempetansei regionene.Det
foretasen markertredUksjoni virksomheten
ved høvedkontoret
der virksomheten
er fdreslåttorganiserti tilknytning
til Vassdragsavdelingen.
På regionkontorene overføresavdelingens
personell
til tehandling
av sakerknyttettil inngrep
og forbygninger.Til arbeidetmed verneplaner
overføresaktueltpersonel/ fra
Avdelingfor Vasskraftundersøkelser
til Vassdragsavdelingen.

En slik
tilpasning
av bemanningen
vil være i samsvar med den cppgaveutvikling
sam er beskrevet1 kapittel3. Skulleutviklingen
vise at dmfangetav framtidig
kraftutbyggingskullebli ytterligere
redusertvil dettefå tilsvarende
konsekvenserfdr dimensjoneringen
av naturog landskapsvirksomheten.
Vassdragskonsesjoner.
Avdelingenhar hcvedsakelig
værtLeskjeftiget
av vannmadkonsesjonsbehandling
kraftanleggog påvirkesav reduksjonen
på dennesektoren.Dettevil i noen grad
bli kanpensertmed økte oppgaveri tilknytning
til revisjonav vlikår,behandling av inngrepssaker
m.v. Arteidsgruppen
harpekt på mullghetene
for effektivisering
gjennom standardisering
avbeharraingsprosedyrer
og vilkår.Arbeidsgruppens konsulentanslår at benanningen
bør kunne reduseres
noe . Arbeidsgruppen slutter
seg til dette.En eventuellytterligere
reduksjoni kraftutbygging
vil også for dennevirksomheten
krevemindreressurser.
Vassdragsjuristene.
Vassdragsjuristene
plasseresi Vassdragsavdelingen.
Utviklingen
i ressursbehov
må vurderesfort/øpende.
Arbeidsgruppen
ser ikke grunnlag for utvidelse eller
reduksjon slik situasjonen
nå fortonerseg. Det er grunn til å merkeseg at de
to ikke-juridiske
stillingene
ved jus/skatteenheten
er cverførttil Admdmistrasjonsavdelingen.
Nivellarent/Kontroll

manøvreringsreglement

Denne virksanheten
overføres
fra Avdeling for Vasskraftundersøkelser
dragsavdelingen
ved regioneneog anfatterto personer.

til

Vass-
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Konklusjon.

Dugens bemanning, innenfor arbeidsomTAder
som vil omfattesav Vassdragsavdeutgjør125 ledereog saksbehandlere
og 10 kontoransatte.Forbygningsvirksanhetenvil variere medbevilgningsnivået
til forbygningsarbeider.
Egen
Arbeidsgruppensfiertall (unntatt
reduseres
anleggsvirksomhet
planmessig.
Buttedahlog Sundberg,Finansdepartementet)
fbreslårat to fastestillingshjemler omgjørestil cppdragshjemler.
Bemanningene
innenforNaturog landskapsvirksamheten ogEOnsesjonskontoret
redUseres.
ArbeidSgruppens
fiertailfbreslårat
bemanningen i Vassdragsavdelingen
holdes innenfbr120 ledereog sakstehandlere.
I tillegg til dettetalletknmmerde 10 kontoransatte
ti/knyttet
forbygningsRestenav Vassdragsavdelingen
virksomheten(Larnved hovedkontoret).
vil etter
en sanordningmed forbygningsvirksanheten
iwnne betjenesav to ekstrakontoransatte.Samletbemanningi Vassdragsavdelingen
blir darmed132 personer.
Nødvendig reduksjonfbretasved inndragelse
av de organiserte
stillinghjanler
på avdelingenesvirksamhetsanråde.
Det fcrutsettes
at det foretasen samordningav
aktiviteteneinnenforregionkontorene
for mest nuligeffektivtå kunnetetjene
breddeni NVEs oppgaver.
1 isk avdel" . (MndellB- Arbeidsgruppens
flertall)
Rydrologiskavdelingstemanningsstruktur
framgårav tabell5.2 nedenfor.Tabellen omfatteri tilleggNorskHydrologiskkaniteogbenanningeni
Vassdragsregisteretsom arbeidsgruppens
flertallfbreslåroverførttil Rydrologiskavdeling.
Tabell5.2
RYDROLOGISK
AVDELING:

FASTE

TIDSBECREN&Ib
STILLINGER

KORTTIDSENCASJERTE

leder/ adm.støt- ledere/ adm.støt- saksbeh.adm.st.
saksbeh.tepers./ saksbeh. tepers./
pers/ktr
ktr.
.ans.
ktr.ans.
ans.
Stillings-

45 2

)4

9

113)

2

8

11

2

67

hjanler
Besatte
45
stillinger
Norske hydro-

1

5

1

1

72

1

2

logiskkanit
Vassdragsregisteret

2

2

4
Tils.

av 9 + 2 + I knntoransatte
er 4 fbrværelsebetjening,
restenspesialister (regnskap,tekniker,etc.)
herav 3 ved regionkontorene
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heravI ved regionkontorer
1 NORADbetalt

hjemmel

Rydrologiskavdeling utfører basisvfrksanhet
i form avforvaltningsstøtte
og
endeloppdragsvirksomhet.
Av avdelingens
virksomhetanslåsca. 25% å være cppi dag tar seg betaltfor (talletvarierer),Reraver ca. 80%
dragsarbeiden
En mindre andel av detteer kraftutbyggingsrelatert.
oppdragfbrkraftsektoren.
knyttet
til
utbygging
vil venteligavta,men avde/ingens
Oppdragsvirksomhet
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kcmpetanseinnebæreret potensialfor ytterligereinntektsgivendeaktivitet.
Avdelingenbør gis temanning~
fleksibilitet
og insitamenter
til å tilpasseseg oppdragsmarkedet
innenforde rammebetingelser
som er skissert i kapittel3.
På datainnsamlingssiden
vil ny teknolcgidannegrunnlagfor en markertreduksjon i temanningen overnoen års sikt.En eventuellforsertinvesteringsinnsats
i mcdernisering
av stasjansnettet
kan framskyndedenneutvik1Ing.Vassdragsregisteretvi1 framdeleskreveen viss temanning i cppbyggingsfasen.
Etter etableringsfasen
må lmidlertid
databasenJa=e drivesog vedlikeholdes
med vesentlig redusertLemanning.
Arteidsgruppens

kammentareri kapittel4.5 rundtgrunnvann,glasiologi,
flamvarslingm.v.skulleikke gi vesentlige
konsekvenser
for nettobemanningen
innen
disseamråder.

Hydrologiskavdelinghar i.sln egenrapportering
til arbeidsgruppen
lagt opp
en markertvekst Innen forskningog utvikling.Slik virksanheter antaltav arbeidsgruppen
i kapittel3.10 og forutsettes
utførtpå oppdragsbasis.
Samlet sett innebærerdetteover tid,redusertbemanningtil basisaktiviteter.
Imidlertider det arbeidsgruppens
oppfatningat avdelingenbør gls hensiktsmessige rammebetingelserfor cppdragsvIrksamhet
og.børtestrebesegpå å utnytte
slIkemulighetervidere.Arbeld5gruppen
mener cgså det finnesuutnyttedemullgheter til å gebyrbelegge
tjenesterfra avdelIngen.
Arbeidsgruppen

fores/år
at RWrologiskavdelingopprettholder
et anta//faste
stillingshjemler
som setteravdelingenistandtil å utføresin tasisvirksamhet
dVs. forvaltningsstøttefunksjonpå
en tiifredsstillendemåte.
Avdelingenbøri
tilleggtil dettegis en romsligadgangtil oppdragshjemlerslik at den mer
forretningspregede
virksamhet
kan utvikleseg videre.

Arbeidsgruppenhar vurdertbehovetfor basisaktiviteter
i Hydrologiskavdeling
og f1ertalletforeslårat dissebør kunne ivaretas
innenfor en ranme på 43
faste

stillinger

i

kategoriene

leciere,

saksbehandiere,

spesialister

og

adffilnistrativt
støttepersanell.
I tillegg til dette bør avde1ingenha et
hensiktsmessigantallskrIve-og forværelsepersonell
- flre personer. Arbeidsgruppen mener at det i tilleggti1 dettekan etableres20 oppdragshjem1er.
Hydrologiskavdeling utvidesdessutenmed Vassdragsregisteret
(firepersoner)
og avhengigav utfalletav NvEs rolle innenfor
vassdragsforskningen
(den antalte
gjennangang av KA-fondets forvaltning),
også med Norsk Hydrologisk
Kanite
(to persmer).
To av stillingene
i vassdragsregisteret
stillingene
i Niff<er betalt
over konsesjonsavgfftsfondet.

er midlertidige

og de to

Samlet sett (inkl.NHK) innebærerdetteen bananningi Hydrologiskavdelingpå
73 personerherav 20 oppdragshjemler,
to stillinger
betaltav EA-fandet og 1
stilling
Leta1t aw,NORAD.
Den langsiktige
utvikling
av Hydrologisk
avdelings
virksanhet
på basisanrådet,
vil preges av effektivisering
av stasjonsnettet
med Whørende
reduksjon i bemanning.
Det vil også bli. en reduksjon i bernanningen i Vassdragsregisteret
etterhvertsam dette kommer over i drift- og vedlikeholdsfasen.Denne

utviklingenvil kreve amfattendeinvesteringer.God dokumentasjon
på lønnsamhetenav slikeinvesteringer
vil kunne påvirke takten i mcderniseringsprogrammet.Avdelingensevne til å utnytteoppdragsmuligheter
og gebyrbelegge
ytelservil fbrøvrigavg»re utviklingen
i Lemanningen.
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Eher i lanavdel" en. (Mode11B. Arbeldsgruppens
fiertall)
Ehergiplanavdelingen
vil bestå av den nåværende Systemavdelingen, deler av Konsesjonsavdelingen
og delerav Avdelingfor vasskraftundersøkelser.
Tabell 5.3
nedenfor viserdagens bananning på de fUnksjonersom skal utgjørePlanavdellngen.
Tåbell5.3.
FASTESTILLINGS-BESATTESTILLINGER
RJEMLER

leder/saksbeh.
System-

ledere/saksbeh.

22

18

9
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6

6

37

34

avdeling
Vasskraftundersøkelser

Anleggskonsesjaner
SUM:

1

) 2 tidsbegrensede
hjanler
hjanler og 3 NORADfinansierte

Både Avdeling for vasskraftundersøkelser,
Systemavdelingen
ogrdelerav Konseutgjør denne nye avdelingen,
sjonsavdelingen
san saarnen
har vannkraftrelaterte
oppgaver san påvirkesav nedgangeni utbyggingav nye vannkraftanlegg
og aver-

føringslinjer.
Arbeidmed opprusting/utvidelse
av eksisterende anlegg, samiet plan, effektivisering av systemetetc. kompenserer noe for dennenedgangen,men aktivitetsnivået her er usikkert i årenesan kanner. En utvikling frarnover med et mer effektivtkraftmarked,
kan føre til at opprustingogutvidelser
ikke blir realisert i det omfangsam er forventet. Dette vil få betydelig virkningerpå ressursbehovet i den nye energiplanavdelingen
- isivr innen vannkrafturdersøkelser.
Arbeidsgruppenvil også vise til det arbeidsan pågår med Statkrafts organisering ogmed ny energilcv.En eventuell etablering av en sentralenhet innenfor
kraftforsyningen- et sentralnettselskap
e.l. kombinert med et mer effektivt
marked,vil medføreat en må reise spørsmål am behovet for en systenplanfunksjon innenforforvaltningen.

Kbordinering mellam vannkraftkan gi en viss gevinst.
og systemplanlegging
Oppgaver fbrbundetmed introduksjon av nye fornybareenergikildervil isolert
sett kreve en mindre ressursøkning. OppgaverfOrbundetmed forva1tning av statens prototyp og demonstrasjansmidler vil kunne ivaretas
av en til to personer
og oppgaven ivaretas i samarbeidmed Enøk- og markedsavdelingen. NVEer også
tiltenkten pådriverfunksjon
i å stimilere ti/ anvendelse av nye fornybare
energikilderi lakalenergiplan1egging.
Eette vil kunne kreve noe mer ressurser. Mulighetene på dette området er imidlertid
knyttet
til lønnsamheten av
slike alternativer
og dermed til utviklingen på kraftmarkedet.
På kort sikt
av slike alternativer små.
synes mulighetene for en omfattende introduksjon
Arbeidet forbundet med konsesjonsbehandling på energisiden vil bli vesentlig
reduserti framtiden og benanningen vil måttereduseres.Dette amfatter særlig
anleggskonsesjaner som overførestil Energiplanavdelingen.
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Samletsett innebærerdetteen redUksjoni ressursbehovet
til de cppgaver som
skal ivaretas i dennenye avdelingen.
Arbeidsgruppen
vil påpekebehovetfor å
styrkeøkonomi-cgmarkedskompetansen
i avdelingen.
De funksjonersom flertalletfbreslårskal inngåi Energiplanavdelingen
sysselsetteridag 34 ledereog saksbehandlere
jfr. tabell5.3.Arbeidsgruppensfiertall (unntattButtedahl ogSUndberg,Finansdepartementet)
menerat cppgavene
børkunne ivaretasinnenforen rammepd 28 personer. Avdelingenbør fcrøvrig
kunnebetjenesav to kontoransatte.

pet langsiktigebemannIngsbehovet
i avdelingen vil i. stor grad avhengeav utviklingenpå kraftmarkedet
cgkan underde fbrutsetninger
som er skissertovenfor medføreen ytterligere
reduksjonI avdelingens
ressursbehov.
Enøk

markedsavdel
• .

Denne avdelingen
består primært av nye oppgaver,nen fører også videreoppgaver
fra Energlavdelingen
og Konsesjcnsavdalingen
så san kraftleie-og anrådekon.sesjoner, statsstøtte,e-verksorganisering,
enøk m.fl. De oppgaversan er nevnt
ovenfor blnder Idag følgenzle ressurser.
Tåbel1

5.4.

STILL1NGSWJEMLER
BES=

leder/saksbeh.
Energi-

25

STILLINGER

ledere/saksbeh.
19

avdeling
7

Energikonse-

sjoner (E()
SUM:

1

32

6 1
25

) i uhjanlet stilling

Arbeidgruppen mener disse cppgaver kanivaretas
med vesentligmindreressurser enn tilfellethar vært.Viktigeoppgaverfor avdelingenblir arbeidet med
everksorganisering
ogprcgnoser.DertilkarnErnye oppgaver på markedsog enøkområdet som vil kreve .nykapasitet.
Arbeidetmed ny energilovvil bringestørre
klarhet i NVES cppgaver i relasjontil organisering
av energiforsyningen
og
kraftnarkedet.
Rent tallmessigvil
nettoeffekten
av detteneppeinnebære behov
fOr flere stillingerde førsteår, men utviklingen
av nye enøk-virkemidler
og
større klarhet
ankring krafbnarkedsorganisering
og markedskontrollvil kunne
endredette.Etterat Glje-og energidepartementet
har overførtaktuellearbeiclsoppgaver
på enøk-området
til AVE,vil NVE bli det fozvaltningsnessige
tyngdepunkt i arbeidetmed enøk og Clje-og energidepartementet
vil Iwn sitteigjen
med tre medarbeiåere
med et cverordnet
ansvarfor planleggingog gjennomføring
av de statligeenøk-virkemidler.
Et kanpliserendefcrholdi relasjontil dissekvantitative
vurderinger,
er de
nye krav disseoppgavervil stilletil medarbeidernes
kcupetanse.
Med unntakav
teknisk
enkelte cppgaver på enøk-sidenhvor det kanvære hensiktsnessigmed
bakgrunn,vil dennenye avdelingenkreve

økonomisk

kompetanse.Det må ved
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denne avdelingenetablereset økoncmiskfagmiljøsan har vært en mangeli dagensNvE og som blir endamer påkreveti framtiden.Hvis ikke dennekompetanseprofil etableres,ser arbeidsgruppen
ikke at intensjcnen
ved denneavdelingen
kan oppnås.Det er såledessnakkom vesentligeendringerav oppgaverog cppgavenesinnholdi forholdtil dagensNVE.
Arbeidsgruppensflertall (unntattButtedahlog Sundberg,Finansdepertementet)
foreslår
at seksjonfor enøk og Ickalenergiplanlegging
etableresmed en grunnstamme på 3-4 personerfor deretterå byggesgradvisoppmEdkompetentpersonell til en bemanningpå omlag10 personerinkl.leder. Tilsvarendebør markedsseksjonenetableres med utgangspunkt
i en grunnstamme
på 4-5 personermed
hensiktsnessig
kanpetanseog erfaringcgutvikles til en seksjon
på omlag 12

personer
inkl.leder.
Avdelingslederskalha økonaniskbakgrunn og relevanterfaringfra avdelingens
arbeidsæråde.Avdelingenbør kunne betjenesav to kontoransatte.Sam/et
sett
utgjør
dette en bananningpå anlag25 personer.Detteinnebærerat de aktue//e
organisasjonsenheter
san inngåri den nye Enøk-og markedsavdelingen
reduseres
til anlag 10 stillinger
og at det etableresnye stillingshjanler
for de nye
oppgaversan tildelesavdelingen.
Sikkerhet

beredska.

Vassdragstilsyn
og beredskapsamordnesi.en ny avdelingmed to seksjoner.Disse
arbeidsanråder
Tåbell

har idag følgende

bernanning.

5.5.
STILLINGSHjEMLERBESAITE STILLINGER

leder/saksbeh. ledere/saksbeh.
Beredskaps-

10

8

avdeling
Vassdragstilsynet

SUW[:
1

10

10 1 )

20

18

) anfatter
1 utesatthjemmel,
1 engasjemnt

ut 1992og 4 ansatteved

regionkontorene
Arbeidsgruppenvil cgså i tilknytningtil sikkerhetog beredskapsvirksanheten
legge vekt på falleti kraftutbyggingen
og overgangenfra å påse at sikkerhet
ogberedskapshensyn
ivaretas
underbyggingav nye anleggtil en vedlikeholdende
aktivitetgjennomdriftsfasen.
Arbeidsgruppen
vil også vise til målsettingen
om
å innføreet kontrollsystem
basertpå internkontroll
som er mindrebyråkratisk
og over tid avlasterde sentralekontrcllinstanser.
Det kan være aktue/tå utvide tilsynettil å anfatteturbinrørog tappeinnretninger.
Den tekliske del av beredskapsvirksanheten
harmegetbeslektede
oppgaver
med
tilsynsvirksomheten.
Dissesaksbehandlere
overførestil tilsynsseksjonen.
Forøvrig synes tilsynsvirksomheten
å manglenoe kompetansepå maskin/metallurgiamrådet.
Når det gjelder

beredskapsvirksanheten
ser arbeidsgruppen
heller

ikke behov for
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økningav kapasiteten.
En betydeligdel av avdelingens
oppgaverhar vært forhensyn i utformingen av nye produkberedskapsæssige
bundet med å integrere
sjons- og overføringsanlegg.
Beredskapsavdelingen
og Vassdragstilsynet
har idagtilsammen18 ledereog sakstehandlere.Fire av disseer tilsattved regionkontorene.
Arbeldsgruppens
flertall (unntattButtedahlog Sundberg,Finansdepartementet)
foreslårat temanninat avdelingen
betjenesav en
gen samlet sett består og at det er tilstrekkelig
kontoransatt.
Dette innebærer en samlet bananningpå
19 personer.
Administras

'onsavdel

en.

Adninistrasjonsavdelingen
vil byggepå dagensavdelingog administrasjonssekretariatenei direktoratene.
Dagensbemanningi disseenheterframgårav tabellen
nedenfor.
Tabe115.6.
HJEMZER
A ledere
1 NORAD
saksbehandlere
kontoransatte
fellestjenester
helsetjenester
E ledere/saksbeh.
kontoransatte
V ledere/saksbeh.
kontoransatte
VF)
STX:

7
1
27

24

3

3

20

18

2

7
1

(60)

12

10 4 (14)

11

95

87

Inkluderer

(1 uhjemlet)

(16)

4

4 2

2

(56)

4

171 (21)

herav 1 ved ET og 2 arkivarer

(1 NORAD)

3

4 5

1

3 )

BESATTESTILLINGER SPESIELLEFORROLD

4

herav

3

(15)

2 tegnereog 2 arkiver

2 fra jus/skatteenheten
5 herav1 tegnerog 1 infcmedarbeider

1 uten stillingshjemmel

I kapitte/
4 sier arbeidsgruppen
at en ikkeønskerå etablereordningersom gir
ram for utstraktdetaljkontroll
og ensidigregelstyring
avbeslutninger.Dette
innebærer behovfor en liten,nEn effektivog kvalitativtgod administrasjonsavdeling.Arbeidsgruppens
konsulentharfcretatten deta1jertgjenwmgang av de
administrative
funksjoner cgharkonkludertat
kanreduseresvesentlig.
Arbeidsgruppen
delerdettestandpunkt.
Dettesyneså kunne cppnås tl.a. ved
samrdning av direktoratsekretariatene
og Adadnistrasjonsavdelingen.
Besparelser kan oppnåspå en rekkeanråder.Arbeidgruppenvil understreke
at en ved en
slik arorganisering
og nedbananning
tar siktepå å etablereen Administrasjonsavdelingav en helt annen karaktermed mindre detaijerteoppgaver og en annen
kompetanseprofil.
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økonamifUnksjonen
sam omfatterlønn,regnskapog budsjettering
har en betydelig
bananning.Dertilkommerogså virksomheten
i avdelingene/direktoratene
sam delvis bestårog delvistrekkesinn.Det er grunnlagfor en betydeligreduksjoni
bemanningen.
Personalsakerog organisatoriske
spørsmålkan også samordnesbedrenår sekredet også her er grunnlag for en
tariatene
trekkes inn.Arbeidsgruppenmener
markart redUksjoni bemanningen.
Forværelse-og skrivetjenesten
er betydeligcverbemannet.
Arbeidsgruppen
har i
amtalenav hver avdelingskissertbehovetfor sekretærer.
I ti1legg til dette
og NVEs ledelse.Elsikkerkreves
tre sekretærer
til AdMinistrasjcnsavdelingen
hetsavdelingen
sam er fcreslåttf1yttetut av NVE har videre en sekretær fra
A7M Tår en hensyntil at enkeltesekretmreri tillegger ansatti Hydrologisk
avdelingog Forbygningsavdelingen,
har arbeidsgruppen
anslåttat hovedkontorets
behov vil kunnedekkesav 18 sekretærer.
Eette talletomfatteren gruppepå to
sekretærersam trer inn i forbindelse
med fraværcg,periodw med høy belastnirg.
Arbeidsgruppenhar ellers settpå bemanningeni arkivfunksjonen
og i fellesreduksjon av trantjenester.En samlingav arkiveneog bibliotektjenesten,
(tidligerekjøretjenesten)og
sport/Ixzdtjenesten
en effektiviseringav
innkjøpsvirksanhetenbørcgsådanne
grunnlagfor en viss reduksjon.
AdMinistrasjonsavdelingen
og direktoratssekretariatene
har idag 95 sti1lingshjem1er og 87 tesattesti1linger.
Arbeidsgruppen
mener at virksanheten
kan bli
tetryggendeivaretatt innenforen bemanningpå55 personer.I den reduksjcnen
på 40 stillingshjemler
sam da er foretatter 7 sekretærstillinger
overført til
de enktelteavde1inger(jfr.tabell5.7).Fem sekretærstillinger
forbliri
AdMinistrasjonsavdelingen.
Een ree1le reduksjan blir dermed 33 sti1linger.
Arbeidsgruppens
forslaginnebærerat lederansvaret
for Vassdrags-og Energidirektoratene
bcrtfallersam arbeidsanråde.
Tabell 5.7. nedenfor viser en samlet cversikt
over arbeidsgruppens
fbrslagtil
dimensjonering
av NVE. I følgeSt.pcp.nr. 1 for 1989-90 har NVE 370 faste
stillingerog 17 tidsbegrensede
2-årshjemler,tilsammn 387.Eette er NVESnåværendestill sramme. I tillegghar1VVEtilsatt58 arbeidereved Forbygningsavdelingens
anleggsvirksanhet,
5 er midlertidigansattetterbygningsfullmakten og 5 hjealerstillestil disposisjon
av NORAD gjennamen samarbeidsavtale.
Tilsammen utgjør dette 455 stillinger.
Arbeidsgruppen
fbreslårat El-sikkerhetsavdelingen
blir crganisatorisk
utskiltfra WE.
Dette innebærer at 57
stillinger tas ut avNVEs stillingsramme.Viderefbreslårarbeldsgruppen
at
stillingsrammen
redUseresm9d ytterligere
62 stillinger. Av NVEs stillinsramme
387,fbreslås
dennedermedredUsertfra 387 til 268. Tillagttilsattei
anleggsvirksamheten,
etterbygningsfullmakt
og etteravta/e med NORAD utgjør
detteen reduksjonav sti1lingerfra 455 til 336.
Særmerknadfra Finansde

anentetsmedlearner
(Buttedah1 Sundber:

Finansdepartementets
medlenmer(Buttedahl
og Sundberg)vil vise til flertallets
begrunnelsefor sine dimensjoneringsforslag.
Etterdissemedlemmers oppfatning

har ikke

flertallet

i sine merknader fullt

ut tatt konsekvensene av de fore-

tattevurderingeran forventetutviklinginnenvassdrags-og energipclitikken
m.v.
Som tidligereheskreveti arbeidsgruppens
rapporthar en betydeligdel av NVEs
crganisasjon
vært sysselsatt
med forvaltningsoppgaver
knyttet til nytbyggingav
vannkraft. Mårkedsmessige betraktninger ti1sieret meget begrensetbehov for
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nye vannkraft/gasskraftprosjekter
de narmeste år. Hellerikkepå noe sikt synes det å være grunnlagfor vannkraftutbygging
av særligomfang.

Ovennevntetilsieri.seg selv at forvaltningsoppgaver
knyttettil dettevil avet mer efta og dermedgi ME'farre
oppgaver. Dertil kanmer at satsaingenpå
fektivt kraftmarked
og de prinsipper
dettebygger på vil måttefå kcnsekvenser
både for innholdog omfangav ftamtidigeNVE-oppgaverpå vassdragssidenog
energisiden. Dettegjelderikkeminstforholdettil dagenskonsesjonslovgivning. Etterdissemedlemmersoppfatningtilsierdetteat det er grunnlagfor å
fristillestørrekapasitetenn det flertallethar lagt til grunn.
Utfordringeneframover vil hovedsakeligligge
i å utnytteeksisterende
kraftressurserså rasjone1tsan
Oppgavene innenfor vannkraftsektoren
i tilknytning
til den alleredeutbygde
vannkraften
(opprustning,
fcrnyelse
avkcfisesjoner
osv.) vil være avhengig
av
hvordan
regelverket
på amrådetutformes. EtterdissenEdlemmersoppfatning
er

det klaremuligheterfor å effektivisere
regelverkog saksbehandlingsrutiner
på
dissecmrådene. El.a.vil utviklingen
mot zrer utstraktbruk av internkontrollprinsippeti statligeti1synsaktiviteter
etterdissemedieunerssyn gi grunnlag
for
større
arbei.dsgruppens

grad

av

effektivisering/fristilling

av

kapasitet

enn

det

fiertallhar lagt til grunn.

Sam anført
i denne rapportenbør NVE på forrebningsmessig
gnmniag kunne yte
ti/ eksternebrukere.
tjenester
Dette må skje på cmråder som og på en måte som
styrker
NVEs evne til å ivareta sine fozvaltningsoppgaver.
Dette gjelder ikke
minstfcr Hydrologiskavdeling og forbygningsvirksanheten.

Når det gjelder Energiplanavde1ingen
vil Finansdepartementets
medleamervise
arbeidsgruppens
catalevedrørendemulig opprettelseav et sentralnettselskapogbetydningen
av dettefor NVEs planarbeid.
Finansdepartementets
medlemmervil på dennebakgrunngå inn for følgende

beman-

ning pd de ulikeavdelinger:
Vassdra

savdel

en:

Finansde ementetsmedlemmeranseren totalbemanning i Vassdragavdelingen
på
132 personer
være for høyt. Dissemedrlemmer
vil gå inn for en samlet bemanning på maksimalt122 personerinkludertoppiragshjemler.
Etter(.71senEd1emmers oppfatning
bør arbeidsgruppens
omtale av forbygningsvirksanheten
kapittel4 i.størregrad en foreslått
følgesopp ved at faste hjemler gjøresam
til cppdragshjemler.Gppgaverutoverde rene forvaltninso aver,sam utføres
for andre,fbrutsettes
utførtsan betalte
oppdrag.TOtalt4 ordinæresti1linger
forutsettesinndrattog 4 cppdragshjemler
tilført for å 'Vrive" denne forretningsmessl.ge
aktiviteten.
H

1

isk

avdel"

:

Finansde

ementets mediemmervil gå inn fbr en totalbemanning i Hydrolcgisk
avdeling,påmaksima1t67 personer.(47fastehjemlerog 20 vanlige cppdragshjemier). Dette innebærerat antailetfastehjemlerredUseresmed 6 i forhold
til flertallets
forslag. Etterdfssemedlemmersoppfatningvil Hydrologisk
avdeling innenfor en slik bananning fortsatt
kunneutføresinebasisaktiviteter
(fbrvaltningsstøtte
fUnksjonen)
på en fUlltut tilfredsstillende
måte.
Planavdel*

en:

Ut i fta en totalvurdering
av framtidige
arbeidsoppgaver;
deresinnholdog cmfang vil Finansde ementetsmedlemmergå inn for en bemanningi Planavdelin-
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gen

på

23

personer.

Lette

vil

etter

dIsse

medlemmers oppfatning

gi en meget

slagkraftigavdeling. På siktkan det være grunnlagfor en betydeligreduksjon
- avhengigav "organiseringen"
av det framtidigekraftmarked.
Enøk-

markedsavdelin

en:

Finansde ementets medlemmervil gå inn for en bemanningi Enbk-og markedsavdelingenpå 29 personer. Dissemed1emmervil megetsterktunderstrekebehovet fbr at det etablereset økonomiskfagmiljøi avdelingen.
Etableringen
av en
avdelingmed den nødvendigekcmpetansevil i.langt større grad enn antallet
stillingshjemler,
være avgjørendefor at intensjonene
ved avdelingenkan cppfylles. Bruk av rådgiverhjemler
fbr å lette rekrutteringentil dise nye
oppgavene (og sti1lingene)vil antageligvære nødvendigfor å få etablerten
"twIgnoles
avdeling.
Sikkerhet

beredska:

Finansde ementetsmedlefriner
vil gå inn for en bemanningi Sikkerhetsog beredskapsavde1ingen
på 14 personer.En slikreduksjoni.bananningen
på detteanog innføringav
rådeter en naturligfølgeav bl.a.redusertvannkraftutbygging
internkontro1lkonseptet.
I fOrholdtil fiertalletsforslaginnebærerforslagetfra Finansdepartementets
medlemmerat anta//etfastestillingerredUseresmed 36, mens antal/ cppdragshjemler økes med 2, d.v.s.en tota/reduksjoni tilleggtil flertallets
på 34
stillinger.(jfr.tabellenpå nesteside)
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Flertallets
Tabell

og Finansdepartanentets

forslag:

5.7.
DAGENTS
SITUASJON
(se tab.5.1-5.6)
StillingsAnsatte
hjenler
**

Vassdragsavdelingen

Justert
avd.ban.

Fordeltekontorstillinger
2

136

135

130

73

78

73

Energip/anavd.

37

34

28

Enøk- og markedsavd.

32

25

Sikkerh. /beredsk.

20

Adzninistrasjonsavd.
* Aftm.sekr.
* Adm.sekr.

SUM

SUM

132 2

122 3

734

67 4

2

30

23

23

2

25

20

18

18

1

19

14

60

56

50

5

55

55

E

21

16

V

14

15

393

377

322

12

334

301

Direktører

3

3

2

2

1

Foti-kcordinatorer

2

1

0 *

57

53
336

302

Hydrologisk

avdeling

avd

o Tils.

Elsikkerhetsavdelingen
StEn
Evt.

*)

ARBEIDSGRUPPENS
FLE2WILIS- FINANSD.
FORSLAG
FORSIAG

PW-koordinator

** ) 5 NORADbetalte

455 i

434

forutsatt

innarbeidet

hjemler

12

324

i det

totale

benanningstall.

er inkludert.

) OED/NVESbudsjett,
St.xp. 1, 1989/90oppgirat NVE har 370 faste stillinger
og 17 tldsbegrensede
2/4-årsstillinger,
tils.387.Avviketi fbrhold til det

skyldes
at tabellen inkluderer Forhygningsavdelingens
58 arbeldereved anlegg,
5 ansattepå bygningsfUllmakt
og 5 NORADbeta1te hjanler.
2

)

3

)

4

)

Flertallets

forslag:

Finansdepartenentets
Flertallets

Herav 2 oppdragshjanler.
forslag:

Herav 4 oppdragshjenler.

og Finansdepartanentets

forslag:

Herav 20 oppdragshjernler.
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Tvedes fcrsla
innebærer en annen organisering
av fIere av de
arbeldsfelter
sam er amtalt tidligere
i dette kapittel.
Mindretallet
slutter
seg til
fiertallets
amtale av arbeidsfelter
og er dermed også enig i de
bemanningstall
sam er skissert
i
flertallets
fbrslag.
Mindretallets
organisasjonsmdell
inneholder
en avdeling
mer enn flertallsforslaget.
Det
totale bananningstallet
for NVE er derfor øket med 2 stillinger.
Kiellan,

DAGENSSITUASJON MINDRETALLETS
(se tab.5.1-5.6)
FORSLAG
StillingsAnsatte
hjanler **

Justert
avd.ban.

FCrdelte

-

SUM

kontor-

stillinger
Vassdragsavdelingen 119

118

116

69

74

69

Ressursavdelingen

30

31

25

I

26

Energiplandavd.

28

24

23

1

24

Enøk-og markedsavd.

32

25

23

2

25

Sikkerh. /beredsk. avd

20

18

18

1

19

Administrasjonsavd. 60

56

50

5

55

* Adm.sekr.

E

21

16

* Adm.sekr.

V

14

15

393

377

324

12

336

Direktører

3

3

2

Fau-koordinatorer

2

1

57

53

Hydrolcgisk

avdeling

a Tils.

Elsikkerhetsavdelingen
Sum

455 1

**) 5 NORADbetalte
OED/NVEs
stillinger
og
forhold
til
arbeidere ved
hjemler.

3

)

hjemler

118 2
69 3

2
*

434

*) En FOU-koordinator er innarbeidet

2

326
i det totale

*

12

338

bemar2ningstall.

er inkludert.

1, 1989/90 oppgir at NVE har 370 faste
St.prp.
17 tidsbegrensede
2/4-års
stillinger,
tils.
387. Avviket
i
det skyldes
at tabellen inkludererForbygningsavdelingens
58
anlegg,
5 ansatte
på bygningsfulimakt
og 5 NORAD beta1te

tudsjett,

Flertallets

forslag:

Herav 2 cppdragshjemler.

Flerta1lets

forslag:

Herav 20 oppdragshjanler.
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6.

GJENNavFØRING ARBEIDSGRUPPENSANBEFALING

6.1

Bakgrunn

Arbeidsgruppen
har utredet 1VVEsframtidige
arbeidsoppgaver
og vurdert alternative organisasjonsmodeller
i lys av digse.
Arbel elsgruppen har sett
det
san
svært viktig
å legge forholdene
til rette for at NVEs nye organisasjon
skal bidra ti/ effektivitet
og produktivitet
i oppgaveløsningen
samtidig san nødve.ndig
fleksibilitet
må sikres nå og i frantiden.
San kjent har IVVEsorgardsasjon
og
virkanåte
vært utredet
ved flere anledriinger fra begwznelsen
av 60-tallet
og
fram til
i dag.
I ettertid
synes
det å være et fellestrekk
at foreslåtte
endringer ikke i tilstrekkelig
grad har blitt
gjennanført
og dermed ikke
fullt
ut gitt de forventede
virkninger.
Arbeidsgnippens
mandat ber ikke gruppen utrede gjenrunføringen
av en arorganisering.
Arbeidsgruppen
ser gjenrrinføringsfasen
san den sentrale
del
av en anorganiseringsprosess,
og vil derfor likevel
kanne zned visse synspinkter
på implazzentering
av arbeidsgruppens
forslag.
Arbeids

er k 'ent med NVEs situas 'on i da ,
anser det nødvendi
av
til de ansatte
sikre at o anisas 'onsend r
en
'ennomføres
så raskt
san nulig, og på en slik måte at gjennomføringsprosessen
i seg selv virker integrerere
for den nye organisasjonen
og bidrar til at IVVEsbedriftskulb.zr
virker samlende for det nye NVE. Arbeidsgruppen
er kjent med at en stor del av de
ansatte i. NVE er notiverte
for endring og ser fram til nye arbeidsoppgaver
og
krav.
Den forestående
organisasjonsendring
blir av mange sett på san en naturlig
videreføring
av OU-prosessen i. 1987/88.
Tiltak san på lengre sikt er viktige
for å sikre
kontinuerlig
tilpasning
og
fleksibllitet
i NVE er: Målstyring
og virksanhetsplanlegging,
ny lederrolle,
lederopplæring
og utvikling,
rekrutteringspolitikk,
1;ersonalforvaltning,
kanpetanseoppbygging
og alternative
karriereveier.
( En nærmere antale av rren av
disse anrådene følger i 6.3 ).
6.2

Gjennanføring

av ny organisasjon.

Implanentering
av ny organisasjon
er langt den vanskeligste
del av azorganiseringen. Arbeidsgruppen
vil understreke
at dette er Vassdra sener idirektørens
ansvar. Gjennanføringen
må i nødvendig grad foretas
i samarbeid med personalorganisasjonene
og etter de retningslinjer
Oljeog energidepartanentet
fastsetter.
Arbeidsgruppen
forventer
at Olje- og energidepartementet
etter at
arbeidsgruppens
rappprt er behandlet i departarentet,
vil sende en instruks
til
Vassdragsog energldlrektøren
san trekker opp hovedrazzrebetingelsene
for anorganiseringen.
Departernentet
vil på bakgrwm av arbeidsgruppens
rapport
innhente
utta/e/ser
og deretter
avgjøre hvilken detaljgrad
en slik instruks
skal
ha. Dette vil sannien med de forlold
san er antalt i kapittel
4.7
- fleksibel
organisasjon,
danne ramebe-tingelsene
for vassdragsog energidirekt0rens
og
NVEs handlefrihet
i azorganiseringsprosessen.
Gjenrrinføringen
bør organiseres
slik at den ivaretar behovet for å få den nye
organisasjonen
på plass fort og på en slik måte at det nye NTIE blir
operativt
og produktivt
fra
første
stund. Arbeidsgnippens
forslag
(både flertallsog
mindretallsforslagene)
medfører store endringer for
NVE og vil
berøre
både
organisasjonsstrukturen
og de enkelte medarbeideres
tilhørighet
i organisasjonen. Erfaringer
fra organisasjcnsendringsprosesser
viser at det ofte
nobiliseres stor notstand not endringer.
Dette må rnotvirkes gjennom anfattende
karinuni.kasjon med organisasjonene
og alle medarbeiderne.
I en slik
situasjon
er det
helt
avgjørende
at det spilles
med åpne kort; fortløpende
og grundig infonnasjon vil være svært viktig.
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Det er ogsånødvendlgå sikreat NVEs vanligearbeidscppgaver
skalutførespå
en Letryggende
måte paralleltmed anorganiseringen.
Arbeidsgruppenmeneratgjennanføringenkanpresjektorganiserespåenslikmåte
at det etableresen sentralstyringsgruppe
ledetav vassdrags-og energidirektøren hvortildet erknyttet et sekretarlat
med en prosjektleder.
en amorganiseringsprosess
av det amfangsan foreslåsvil det være ønskeligat
alle sam i dag er ansatt1 AVE får anledningtil å søke seg dit de måtte ønske
i den nye crganisasjanen.
I hvilkengrad arbeLdstakere
i det nåværendeNVE vil
få fortsettetilsettingsforholdet
i den nye organisasjanen
vil bl.a. være avhengigavkvalifIkasjoner
og gjeldende ansettelsesvern
i staten.
Et av de førsteele~ter av anorganiseringen blir valg av ledere til det nye
NVE. Det er vanligpraksiså startedenne prosessen på høyeste ledernivå
slik
at de nye ledereblir delaktige i utvelgelsen av ledere .irinenfor
eget anråde.
Tidsplanfor gjennomføringen:
Arbeld-ggruppen
har tidligerebegrunnet behovetfor en rask gjennomføring
av
amorganiseringen.
Arbeldsgruppen
v11 pekepå at enkeltesider ved amarganiseringen sam berørerNVEs stillIngercgrtudsjett
vil måttebehandlesi Stortinget.Det er vesentligat forholdeneleggestil rette slik at nvendige endringer inkluderesi forslagettil tudsjettfor 1991 og dermedværepå plass
fra /. jan. 1991.Andreforholdhar regjering,departement
og etaten selv anledningti/ å glennomfØre(jffr.
kapittel4.7) cgtør derforkunne settesi verk
raskere.Arbeidsgruppen
antarat generaldirektøren
umiddelbartetter framleggelse av arbeidsgruppens
rapportbør•forberede
seg på denneprosess.Formelle
tiltakkan imidlertidikke treffesfør departementets
instruksfcreligger.Ansettelsesprosessen
for nye avdelingsledere
anses å være en tidsbegrensede
faktor for implementering
av en halhetlignyavdelIngsstnuktur.
6.3. Tiltak1 videreførIngen.
Det vises til rapportenskapittel 3 og 4 hvor det vil framgåat framtidige
oppgaverog organisering vi1 stillestorekrav til kompetanse,samarbeid og
tilpasningsevne1 AVE. Arbeldsgruppenv11 knrt peke på en del tiltaksam
vurderessam viktigefor å sikreen god virkemåtei MIE og sam vil bidra til å
fremme en kontinuerligutvik1ingog tilpasning
mellanmennesker,oppgaverog
organisasjan.
Sam antalti kapittel4.2 og 4.5.1menerarbeidsgruppen
at NvElmlutviklebedre
styringssystemer
og at dettemå ha konsekvenser
for ledelsei NVE.
De hovedanrådene
san må vies spesielloppnerksanhetvil være:
virksomhetsplanlegging,
ledelseog samarbeidog personalpolitikk.

målstyring

og

* Målstyringog virksanhetsplarlegging.
Det er nedlagtmye arbeidmed virksanhetsplanlegging
i NVE og det er viktigat
innsatsenfortsetter.
NVE må i dennesanmanhengutvikle
styringssystarier
san
bl.a. sikrerden nødvendigeoversiktoverressursbruk
og koblingressursbruk/oppnådderesultater.
Innst.S.nr.135(1984-85)0m
reformeri statenstudsjettsystem
og endringeri bevilgningsreglementet,
trekkeropp hovedlinjene
for styringav statligevirksamheter:
"Overordnetmyndighet fastsettermåleneog gir ressursrazaner
mens institusjo-
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nene gis storfrihettil å finnemåterå løse oppgavenepå. Det vil innebæreen
større grad av målstyringi forholdetmellom Stortingetog administrasjon.
Betingelsene
for detteer at det utviklesresultatbeskrivelser
som gir et Lilde
av hvilke oppgaver som utføres og av effektiviteteni utfØrelsen.Institusjonenes
øktebidsjettansvar
bør mØtesmed stØrreresultatbevissthet
i den
internestyringen."
Større frihet i oppgaveløsningen
stiller krav ti/ bedreplanleggingsog
oppfølgIngssystemer
internti etaten.Dissesystemenemå utviklesslik at de er
resultatorienterte,
og de må brukesaktivt1 styringenav virksamheten.
NVES strategiskemålstrukturmå utarbeidesi nært samarbeidmed Clje- og

energidepartementet.
ROvedvektenav målformuleringene
i forbindelse med
virksamhetsplanleggingen
bør leggespå en operativmålstruktur
sam amfatterde
oppgaversam er delegertfra departementet.
For at avdelingenesdelmål skal
være hensIktsmessigestyringsredskap
må de fcrutenå værekonsIstente
med de
strategiske
mål, væremålbare,kailmuniserbare
og etterprøvbare.
NVE må bestrebe
seg på å bli NEW' konkretemed å kvantifisere
og tldfestesine delmål.
Ledelseog samarbeld.
Større frihet far den enkelte virksomhetstiller stcre krav til styringog
ledelse.
målstyringen
Innebærerat det leggessterkerevektpå strategiskcg mativerende
ledelse.Det betyr at man leggervektpå å trekkeopp hovedlinjene,fastsette
mål og legge forholdene til rette slik at målenekannås, samtfølgeropp
resultatene.
I den amstillIngsfasen
NVEgår lnn i er det avgjørende at lederne vektlegger
disse sidene ved ledelse.
Ledernemå få den nødvendige opplæring/skolering
og
utviklingsmuligheter.
Ledernes arbeldsvilkår
må vies spesiell
oppmerksamhet.
Det er ledernes
ansvar å sikre godt samarbeidi virksanheten.En avdelingsleder
må ha totalansver
fdr sin avdelingog nødvendigfrIhet
til å velge virkemIdler
for å nå avdelingens må1. En god personalledelse
sam sikrer bred medVirkning
fra medarbeidernesside er en forutsetningfor å lykkesi dettearbeidet.
Styringog ledelsemå praktiseres
på en slikmåte at desentralhandlingog lokalt initiativsikrergoderesultater.
Personalpolitikk.
Personalpolitikken
har avgjørende betydning for effektivitet
og peoduktivitet
i
en virksonhet.
Skal forvaltningen
fungere
godt må det
legges
vekt
på de
ressursene
san de ansatte utgjør.
Dette krever en persanalx)litikk
san bidrar
til kanpetanseoppbygging
og san skaper
rrotivasjon.
Personalpolitikken
skal
bidra til at

ressurseneutnyttesLest mulig,og at prodUktiviteten
økes
virksmheten
har de nødvendigepersonalmessige
ressurserfor å løse de
på/agtesamfunnsappgaver effektivt
og økonanisk
arbeidettilrettelegges,
organiseres
og utfØresslik at den enkelte
arbeidstaker
får utviklingsmuligheter

Eet er ikkearbeidsgruppens
oppgaveå ubdypehvordan NVE skalutfbrmesin personalpolitikk;

men arbeidsgruppen
vil likevelkort gå inn på noen sentrale
emner sam vurderes sam viktig for at NVE i framtidenskalkunne tilpasseorganisasjan,cppgaverogbemanning til nye og varierende
krav i samfunnet.

Ledernes persanalansvar
må følgesopp med nrzdvendig delegeringav myndighet og
ansvar. Skal målstyring csr resultatansvar
ha meningmå ledernei utstrakt grad
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ha nødvendig råderett
over sine virkanidler.
Men slik delegering
til. resultatenhetene krever at etaten har høy kanpetanse også sentra1t
innenfor
anrådene
økonani,
personal
og utvik1ing
slik at den sentra1e administrasjonsenhet
ti1
enhver tid kan være et kvalifisert
hjelpeog støtteapparat
for
linjeledern.e.
Samtidig
er det administrasjonsavdelingens
ansvar å sørge for at etaten har de
nødvendige overordnete
retningslinjer
san bi.drar til felles
praksis;
og å bistå
med opplæring,
fortolkninger
osv. ; og ivareta
overordnet
planlegging,
oppfølging, evaluering
og kontrall.
Personalplanlegging
må bli et element i. den totale planleggingen,
og en rullerende de1 av virksanhetsplanleggingen.
Personalplanlegging
må ta utgangspunkt
i
etatens
mål og p1an1egge tiltak
san sikrer behpvet for kvalitativ
og kvantitativ riktig
bananning. En slik plan må derfor inneholde:
bananningsplan
(m/stillingsbeskrivelser)
kani:etanseplan
rekrutteringsplan
karriereplan
cpplærings-/utviklingsplan
plan for owlispmeringlavvikling
Det vil også være viktig
at etaten utnytter
og vi dereutvik1er
de nuligheter
san
staten har for alternative
karriereveler.
Det er et stort behov for
en faglig
karrierestige
san gir nu1ighet for avansement og toppstillinger
uten å gå veien
an lederstillinger.
Dette gjelder
staten genere1t,
og for
å imøtekanne
slike
krav har Stortinget
i desember
1986 vedtatt
en fullmakt
san gir Finansdepartanentet
og Arbeidsog administrasjonsdepartementet
adgang til å angjøre
stillinger
til
rådgiver
og prosjektleder.
Det er viktig
at di sse nulighetene,
sannen ned den sitsialistfullmakten
NVE har, utnyttes
til å kinne gi høyt kvalitisert
fagpersonell
god lønn uten å sitte
1 lederstillinger.

