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Rapittel 1. INNLEDNING

1.1. Bakgrunn.

Norgesvassdrags-og elektrisitetsvesenble omorganisert1.1.1986.Direktoratet
for statskraftverkeneble skiltut og etablertsom en statlig forvaltningsbe-
drift med egetstyre.NVE ble reorganisertog ny instruksvedtatt.Etatensnye
r.avnble Norgesvassdrags-og energiverk(NVE).

Etaten ledes av en generaldirektørog et råd ble opprettetsom et rådgivende
organfOr generaldirektøren.Etatenbestårav to direktorater:Energidirektora-
tetog Vassdragsdirektoratetog en administrasjonsavdeling.

Etter 1986 har energisituasjonenendretsegbetraktelig,og det er foreløpig
sluttpå de storevannkraftutbygginger.I lys av detteer det ønskelig med en
revurderingav den betydeligeforvaltningskapasitetsom er knyttettilvann-
kraftutbygging1 NVE.

I fbrbindelse med Nbrgesoppfølgingav Bnindtlandkarmisjonens tilrådingervi1
det bli stilt økte miljøkrav 1 energipolitikken. Det vil bli lagt større vekt
på energiøkonomiseringog utv.iklingav et mer effektivtkraftmarked.Det pågår
et arbeidmed revlsjon av vassdragslovgivningen.Dettemedførerat det vil bli
stilt nye krav tilenergi-og vassdragsforvaltningen.

1.2. Arbeidsgruppens oppnemingogrmandat.

På dennebakgrunnharOlje-og energidepartementeti samLådmed Finansdeparte-
mentetnedsatten arbeidsgruppesom skalvurdereNVESftamtidigeoppgaver, or-
ganisasjonogbemanning.Arbeidsgruppenble oppnevnti februar 1989 med følgen-
de medlemmer:

AvdelingsdirektørKjellOlavKristiansen,Olje-og energidepartementet,leder

1

FørstekonsulentBjørnAulie,
FørstekonsulentAndersButtedahl,
UnderdlrektørEtikEtiksen,
AvdelingsdirektørALf Johansen,
AvdelingsdirektørEtikKielland,
UnderdirektørHaraldScI11,
UnderdirektørArild Sundberg,
OveringenlørArve Tvede,
AvdelingsdirektørBo Wingård,

Olje-ogenergidepartementet
Finansdepartementet
Glje-og energidepartementet
NVE
NVE
Olje-og energidepartementet
Finansdepartementet
NVE - repr.tjenestemannscrganisasjonene
Miljøverndepartementet

Arbeidsgruppenssekretærhar værtElseHole

Arbeidsgruppenble gittfølgendemandat:

Det ble ved Stortingetsbehandlingav St.prp.nr.57 i juni1985besluttetat
Statskraftverkeneskulleskillesut fra NVE somegenstatligforvaltningsbe-
drift bedriftunderlagtOlje-og energidepartementet,mensdetøvrigeNVE
skulleværeen samletetatunderOlje-og energidepartementet.

Etter at denneomorganiseringentle foretatt,har energisituasjonenendret
seg betydelig.Periodenmed størrevannkraftutbyggingersyneså gå mot slut-
ten ogblierstattetmedndndreprosjekter.Gassvil i åreneframoverfram-
stå som et aktue/ta/ternativvedny kraftutbygging.Vassdrags-og energi-
forvaltningenvilbli sterktberørtav denneendringen.

Det vil i de kommendeår bli arbeidetmed en rekkehjemfallssakermedny
konsesjonsbehandling,og revisjonav vilkåri tidligeregitte konsesjoner.



Omfanget av dette arbeidet vil være avhengig av de løsninger som velges un-
der 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. Tilsyns- og kontrollvirk-
sombeten 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 kraft-
marked. 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 bør sikte mot at en karmer fram til en fleksibel organisa-
sjonsform for NVE, og at det innenfor de rammer som gjelder for Letandling
av slikespørsmål,etableres rutiner sam gjør det mulig å kontinuerlig til-
passe NVEs organisasjon til nye oppgaver innen vassdrags- og energlforvalt-
ningen.

Gnippenkan etter behov og i sduaådmed departementet søkeekstern bistand.

Frist for arbeidsgruppens arbeid settes til 15. desember 1988.

1.3 Arbeidsgruppensarbeld.

Arbeidsgruppen hadde sitt første møte 8. mars 1989, og har fram til siste møte
23. februar hatt 30 møter. I løpet av utredningsperiodenhar arbeidsgruppen
organisert arbeidet med enkelte sentrale problemstillinger i undergrupper. Si-
vilingeniør 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 sam-
arbeids- og avhengighetsfortcld. På denne bakgrunn har han vurdert sterke og
svake sider ved dagens 1VVEcgrutarbeidet alternative organisasjonsmodeller. Ut-
bøen har deltatt i utvaleets møter og løpende histått sekretariatet i koordine-
ringen av arbeidet. HaL.har levert sin egen rapport som underlag for arbeids-
gruppensvurderinger.

I arbeidets første fase har arbeidsgruppen hatt et nært samarbeid med NVE for å
kartlegge cppgaver, ressursbruk og forventet utvikling i kommende 5-års peri-
ode. Dette skjedde i form av rapportering fra alle avdelinger i AVE. Dennerap-
porten fcrelå fØrste uke i mal, og dannetgrunnlag for arbeldsgruppens heldags-
møter med dlrektØrkollegiet i Energidirektoratet og Vassdragsdirektoratet.
(Sammendrag av rapportene i form av avdelingens oppgaver og kontaktnett/samar-
beidsmonster 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 sekto-
ren står overfor innenfor denne tidshorisont cgrhvilke politiske mål som er
formulert. Av dette har en avledet hvilke prioriterte oppgaver fdrvaltningen
vil stå overfor ogrhvordan disse mest hensiktsmessig bør fordeles mellom berør-
te departementer og direktorater. Arbeidsgruppen har forsøkt å skille ut hvilke
oppgaver NVE ventes å stå overfdr, cgrbenyttet dette som utgangspunkt for hvor-
dan organisasjonen mest hensiktanessig bør utforrnes og dimensjoneres.
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Arbeidsgruppensframdrifthar vistat arbeidsfordelingog oppgaveavgrensinghar
værtvesentligmer tidkrevendeennforventet,og har medført at arbeidetmed
organisasjonsstrukturog dimensjoneringhar pågåttparalleltmed oppgaveavkla-
ringen.Slikhar arbeidetmed oppgaverog organisasjonsmdellerblitten inte-
grert prosess som har resulterti at organisasjcnsmdellenehar blittendret
heltfram tilsluttfasenav arbeidet.SivilingeniørIngeUtbøenhar imidiertid
hele tidenarbeidetmed organisasjonsalternativerog dimensjoneringsomhoved-
oppgave,og har værttilbetydelighjelpfOr arbeldsgruppeni denne fase av
arbeidet.

Arbeidsgruppenhar hatt møte med finansrådT. Hermansenfor å få klarlagti
hvilkengrad "Enhedre organisertstat"kunneleggestil grunn for utvalgets
forslagtilorganiseringav 1VVE.

videre har arbeidsgruppenhattmøtermed generaldirektørE. Diesenog øvrige
sentralepersoneri NVESledelseog adMinistrasjon.

Kapittel2. SA~DRAG W KONKIIISJCXVER.

Arbeidsgruppenble oppnevnti brevfra Olje-og energidepartementetdatert25.
februar.Mandatetshovedinnholdgårut på at arbeidsgruppenskalforetaen vur-
deringav NVEsoppgaver,organisasjonog banaming.

En nærmeregjennomgangav de oppgaverNVE utføreridagog de utfordringerener-
gi- og vassdragsforvaltningenstårcverfori framtiden,viser uklarhet i an-
svarsfordelingmellan NVE og andreetaterog i fcrdelingenav fcrvaltningsan-
svarpå departementsnivå.Arbeidsgruppenhar tattsomutgangspunktat NVE er,
og fortsattskalvære,et ordinærtfcrvaltningsorganunderlagtOlje-og energi-
departementet.Detteinnebærerat detbør væresamsvarmellande oppgaver som
utføresav 1WE cg-hvasom er Olje-og energidepartanentetsforvaltningsansvar.

Arbeidsgruppenhar på et prinsipieltgrunnlagdrøftethvorvidtmiljøvernmyrrlig-
hetenebør ha særski/tinstruksjonsmyndighetcverfordelerav NVEsorganisasjon
i lys av ansvarsfordelingeninnenvannressursforvaltningen.En instruksjonsnyn-
dighetmå gis i henholdtildet fcrvaltningsansvarinstruerendemyndighethar
gjennom det lovverketsom dennemgndighetenforvalter.Dettekan skapeuklart
fagligansvarcg-fåuheldigebudsjettmessigeog organisatoriskeknnsekvenser.
Hermansen-utvalgetsinnstillingblirdetpoengtertat allefcrvaltningsorganer
er ti/knyttetet Lestemtdepartement,og at dettedepartementhar en alminnelig
instruksjonsmyndigheti forholdtilde crganersom er underlagtdet.Arbeids-
gruppenvil derforikkegå innfor en ny praksismed deltinstruksjonsmyndi.ghet
for 1VVE.Imidlertidhar man ggd erfaringmed å etableresamarbeidsavtaler,spe-
sieltmellomndljøvernmyndigheteneog NVE.I den gradslikbistandskalytesmå
den imidlertidorganiseresmed ryddigesamarbeidsavtaler,oghvis samarteidet
er av noe omfangog varighet,ogsåmed et oppleggfor samarbeidetsøkoncmiske
sider. Slikeavtalermå avklaresmed respektivefagdepartement.Rentoppdrags-
salg (brukav oppdragshjemler)trengerikkefagdepartementetsgodkjennelse.

San innledningtilarbeidetmed å beskriveframtidigearbeidsoppgaverfor NVE
har arbeidsgruppensettdet somnødvendigå gjøreenkeltegrunnleggendeforut-
setninger som innebæreren avgrensningav Clje-og energidepartementetspoli-
tiskeog forvaltningsmessigeansvarog følgeligNVEsoppgaver.

Det er særliginnenforvassdragspolitikkendet er påkrevet med en slikavgrens-
ning.Forvaltningav vassdrageneinnebæreravveiningmellanen rekkevannbruks-
interesser.Den samfunnsøkonomiskviktigstebrukav vassdrageneer knyttettil
energiproduksjon.Let er imidlertidcgsåen rekkeandrenæringsinteresser,a/-
mene og miljanessige ønskerknyttettilvannet,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 myndighetsfcr-
deling etter Vassdragsloven, herunder hvorvidt OEDsansvar skal begrense seg
til vannkraftsaker er blitt reist av Miljøverndepartanentet i løpet av arbeids-
gruppens arbeid. Arbeidsgru~ har tatt som utgangspunkt at avgrensningen her
bør følge det hovedprinsipp at GED/NVESansvar og oppgaver i vassdragene skal
være relatert til vesentli e • e sam *virker de f siske fcrholdene i vass-
draget. Med vassdragene menes her vannstrengen (sjøer og elver). Mindretallet  
Kielland Tvede mener at "vannstrengen" er en fdr snever avgrensing ogkan
ikke ses isolert fravassdragsnære områder.

Arbeidsgruppen vil påpekeat spørsmålet om den framtidige myndighetsfordeling
setter vassdragsloven er av en slik prinsipiell karakter og har slike kcnse-
kvenser fdr NVEs framtidige oppgaver, organisasjon og bemanning at dette forut-
settes avidart mellom de berørte departementer før amorganiseringen av NVE
iverksettes.

Det andre spørsmålet arbeidsgruppen har reist er hvor langt clje- og energimi-
nisterens 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 ener-
giministerens ansvar er å sikre en rasjonell energi og vassdragsfcrvaltning in-
nenfor de rammer regjeringen harfastsatt taant annet på miljøanrådet. I St.
meld. 46 anmiljø 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 der-
for i sin saksbehandling sørge fdr at miljøhensynene ivaretas i tråd med regje-
ringens 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 energimlniste-
ren skal væreansvarlig for produksjon ogframbringelse av energi og samtidig
sikkerhet, tilsyns- ogrkontrolloppgaver i denne sammenheng, eller am ansvaret
skal deles slik sam i oljesektoren der sikkerhetsansvaret tilligger kommunaLmi-
nisteren. I cljesektoren er dette spørsmålet avgjort på et prinsipielt grunn-
lag. En tilsvarende gjennomgang synes ikke å ha blitt fCretatt i energisekto-
ren. Etter arbeids o a ' er tilsvarende insi ielle betraktnin er
like ldi e i ener isektoren anbefaler at ansvaret for sikkerhet
til aver fl ttes fra01 'e- ener ide tementet til Kommunalde te-
mentet. 


organiseringen av sitt arbeid har arbeidsgruppen fUlgt det grunnleggende
prinsipp at en organisasjon er et redskap til å løse konkrete oppgaver og må
følgeligutfdrmes og dimensjoneres for best mulig å ivareta oppgavene. Arbeids-
gruppen har derfor lagt vesentlig vekt på fØrst å beskrive de oppgaver NVE for-
ventes å måtte løse i 90-årene og deretter tatt for seg alternative måter å or-
ganisere og dimensjonere AVE. De framtidige oppgaver for NVE som et fdrvalt-
ningsorgan er i stor grad avhengig av de utfordringer Norge vil stå overfdr i
energi- og vassdragssektoren ogrhvilke oppgaver norsk energi- og vassdragspoli-
tikkgir myndighetene i dennesammenheng.
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Arbeidsgruppenhar derfortattutgangspunkti de senerestortingsdokumenterfor
å beskrivede hovedutfordringerforva1tningenståroverfori framtiden.

Ehergi-og vassdragspolitiskemål.

Det vi/ fortsattværeen overordnetenergipolitiskmålsettingå fremmeen sam-
fiinnsøkonomiskriktigproduksjonog brukav energi.Eh ny viktigenergipolitisk
målsettingNorge ståroverfori 90-åreneblirå sikreat økendemiljøkravtil
produksjoncgrIcrukav energiintegreresi et slikt mål. Energiforsyningenmå
organiserespå en økonomiskrasjonellmåteinnenforde rammersom settesav
mi1jøkravene.Det vilbidratilen bestnuligbrukav landetsressurserog der-
med stimulereden økonomiskeveksten.

For å nå c-71semål blirenergiøkonomiseringog energiforskningen stadigmer
betydningsfUlldel av energipolitikken.U1empene ved vannkraftutbyggingkan
komme i et nyttlys ved de fareneen servedbrukav fossiltbrensel.Markeds-
messigebetraktningertilsierimidlertidbegrensetbehov for nye vannkraft-
ellergasskraftprosjekterde nærmesteår.En bevisstbrukav prisog avgiftsme-
kanismenefor å redUserebrukenav fossiltbrenselvil imidlertidpå siktkunne
endredettebildet.

Det er gjennomårenebygdoppenbetydeligrealkapitalcgrkapesiteti kraftfor-
syningen.Utfordringeneframovervil hovedsakeligligge i prodUksjonsfasen,
hvilket innebærerå utnytteressursene,dvs,bådevannkraftencgrea/kapitalen
bestmulig.Brukenav ressursene1 kraftforsyningenkaneffektiviseresgjennom:

et mer utvikletmarkedfdr elektrisitet
en hensiktsmessigorganisasjonsstrukturi energiforsyningen
en mar økonomiskutnyttelseav energienhos brukerne

medvassdras 1itikkmenesi dennesaninenhengdenpolitikksam skalivaretade
ulikebrukerinteressenesnengdenessigekravi vassdragene.Mindretallet

og Tvedev11 hevdeatdennedefinisjonenavvassdras litikkerpregetav
manglendehelhetstilsynpå vassdragsforvaltningen.I praksiser det lite hen-
siktsmessigå sekvantitativcgrkvalitativbrukavvannetså strengtatskilt.
Vassdras litikk må cgså ta hensyntilbrukerinteresseneskvalitetsmessige
krav.

En eventuelløkt etterspørselettervannkraftpå grunnavmiljønlessigeforhold
vil føre tilat vassdragspolitiskemål knyttet til andre brukerinteresseri
vassdragenekanbli skjøvetnoe mer i bakgrunnen.Mil'øvernde ementetsmed-
lem menerat det er viktigå utnyttedet eksisterendepotensialetinnen enøk,
nye fornybareenergikilderog et mer effektivtkraftmarkedpå en slikmåteat
man unngårenslikmå1forskyvning.

I vassdraghvordet er reguleringsmulighetermå det væreet mål å få en optima1
bruk av vannressurseneog oppmuntretilet mer effektivtsamarbeidmellom de
ulike brukerinteressene.På grunnav økendeaktivitetlangsvassdrageneblir
samfunnetstadigmer sårbartvedflom.A sikresamfunnetmot flomskadermå der-
for regnessom et viktigmål innenvassrfragsforvaltning.

Framtidigeoppgaverfor ME.

Blantannetpå grunnlagav de energi-og vassdragspolitiskeutfordringersomer
skissertovenforhararbeidsgruppenforetatten avgrensningavhvilke oppgaver
som vil væreaktuellefdr NVE.Det har i dettearbeidetværtnødvendigå foreta
en vurderingav arbeidsfordelingenmellomdepartementetogNVE,men ogsåen av-
grensing i forholdtilandreetatersom er aktuellei relasjontilenergi-og
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vassdragssektoren,Arbelds~likirlagt vektpå å beskrive de områder der
det er oppståttellerfrafaitoppgaver,ellerder det forventesvesentligeend-
ringeri vektleggIngav cppgaver.

Arbeidsgruppenvil framheveenergiøkonomiseringog effektiviserIngavkraftmar-
kedetsom de viktigstenye energirelaterteoppgaverfor energlforvaltningenog
NVE spesielt.Arbeidsgruppenhar foreslåtten hensiktsmessigarbeidsdelingmel-
lom departementetog NVE i dissespørsmål.øktbefatningmed energiØkonomise-
ring vi/kreveoverføringav oppgaverfra Glje-og energidepartementetsom an-
nonsertI stortingsmaldingnr.61 Om energiøkonomiseringog energiforskning.
Arbeidsgruppenhar ogsåskissertmuligenye oppgaverknyttettil et mer effek-
tivtkraftmarked.Arbeideti Statkraftgruppenvil kunne identifisereforvalt-
ningsoppgaversankan ivaretasav NVE.

Arbeidsgruppenhar ogsåpektpå behovetfdri sterkeregradå vurdereen sys-
temmessiginnpassingav nye,fornybareenergikilderi Norge.En overfØringfra
Olje- og energidepartementetav forvaltningenav stat1igbistandtilprototyp
og demonstrasjonsprosjektertilNVEhar skjeddLo.m. budsjettåret1990.

Oppgaver knyttettilgasskraftvil neppebli av det anfangNVE fbrventer.Den
betydeligenedgangi utbyggingenav nye vannkraftanieggtilsier at forvalt-
ningsoppgaverknyttettildettevil avtaog dermed giNVEfærreoppgaver.Ftam-
tidigeoppgaverpå detteområdetvilfOrutennyeutbygginger,knytte seg til
opprustingav eldre kraftverk,fastsettelseavfornyedekonsesjonsvilkårog
hjemfall.Arbeidsgruppenvilimidlertidvisetilat en betydelig del av NVEs
organisasjonhar vært sysselsattmed forvaltningsoppgaverknyttettilnyut-
bygginger.Både etatensorganisasjonsstrukturog kanpetanseprofilviser dette.
Dette tilsier etterarbeldsgruppensoppfatningat detgjennomen omstillings-
prosessburdeværegrunnlagfbrå fristillekapesitet.

enkeltesammenhengervil et effektivtmarkedstilleandrekravtiloffentlig
forvaltning.Størregradav "markedsregulering"og mindregradav lovregulering
av alleforholdvil få klarekonsekvenserfor energi-og vassdragsmyndighetene
og innholdog omfangi de oppgaverc.71seskalivareta.Eet vil Leks. måtte få
konsekvenserfor utfbtrmingcgpraktiseringavkonsesjonslowerket.

På vassdragsområdetfOreslårarbeidsgruppenat NVE børprioriterede fbrvalt-
ningsoppgaveri vassdragenesanhartilknytningtil vannkraftspørsmål.Befat-
ningmedandrebrukerinteresseri vassdragenetorbegrensestilvesentligeinn-
grepi vassdragenesanpåvirkerdefysiskeforholdenei vassdraget.Arbeids-
gruppenserikkegrunnlagforå utvikleavomfattendemiljørettetvirksomheti
tilknytningtilvassdragenei hrt/E. Den kompetanse,NVEharutvikletkanimidler-
tid være av verdi fOrandrebl.a.miljøvernmyndighetene.NVEbørpå fdrret-
ningsmessiggrumilagl.ainneytetjenestertileksternebrukere.Dette må imid-
lertid skje på områderogpå enmåtesomstyrkerNVEsevneti/å ivaretasine
forvaltninso aver.

Arbeidsgruppenantarat en rasjonaliseringsgevInstkancppnåsom NVE gis ansva-
ret fdr både Verneplanog Samletplanfdrvassdragog tilrårdette.

Mil 'øvernde tementetsmedlem meneratMIljøverndepartementetfortsattmå ha
det politiskeansvaretfor Samlet plan. NVE utfører allerede et betydelig
arbeid i forbindelsemed Samletplan.DettesamarbeidetfUngerersværtbra,og
det er ønskeligat det formaliseresgjennomdet forslagettilen samarbeidsav-
taiesomnå erutarbeidet.

Arbeids øvrie nedlemmer vil påpekeat Samletplanklartfallerinn
underGEEs forvaltningsansvar cgforeslårderforat ansvaret fOr denne over-
fØres til OED.
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Når det gjelder cppfølgingav alleredevedtatteverneplanerslikat vassdrag
sam er vernetmot vannkraftutbyggingeventueltogsåkan bli vernet mot andre
inngrep, er detteMiljøverndepartementetsansvargjennomPlan-og bygnIngslo-
ven,Naturvernlovenog Friluftsloven.øvrigoppfølgingav verneplaneneer OEDs
ansvar. Finansde tementetsmedlemmer(Buttedahl SUndber) vil visetilat
det ikkeer fattetbeslutningam en slikutvidelseav vernetsom i så fall kan
få megetstoreøkonamiskekonsekvenser.

Arbeidet med nye vannkraftsakerfbrventeså holdesegpå et moderatnivåog
gjørat det ogsåpå vassdragssidener grunnlagfor å frIstillekapesitet.På
bakgrunnav den storepclitiskeinteressesom er knyttettilvannkraftsakervil
arbeidsgruppentilråå beholdeden generellefcrdelingav arbeidsoppgavermel-
lom Olje-og energidepartementetcgfNVE som en har idag.NVE bør førekontrcll
med overholdelseavkonsesjonsvilkårbasertpå internkontrullprInsippet.

Framtldig opprusting/utvidelseav eksIsterendekraftverk,hjemfall,konsesjon-
fbrnyelserog vilkårsrevisjonervilmedførearbeidsoppgaverfor vassdragsfor-
valtningen.Likeledesarbeidmed endredemanøvreringsreglarenterog konsesjons-
overdragelserved amorganiseringav energiforsyningen.

Arbeidsgruppenfbreslår at NVE delegeressakeretterVassdragslovens§§ 104-
106 sam omfatterandrevesentligeinngrepi vassdragene.I dag må alle saker
etterVassdragslovenbehandlesi statsråd.

Arbeidsgruppenmenerat flomvarslingvil væreen oppgavefor NVE.Bedretflom-
varslingkreverutstraktsamarbeldinnenforNVE og utadmed andreetaterog 1n-
teresser.Arbeidsgruppenmenerat NVESautomatisertestasjonsnettfor hydrolo-
glskdatainnsamlingbør kunnebenyttestilinnsamlingav andretyperdataog at
dette vil kunne gi betydeligeinnsparingeri formav en samordningav.flere
institusjonersdatainnsamling.Arbeidsgruppenforeslårat Olje-og energidepar-
tementet og Miljøverndepartementetsnaresttarinitiativtilå utredeen slik
samordning.

Det er besluttetat statenstilsynsaktivitergradvisskaltilpassesinternkon-
trollprinsippet.Dettevilkreveimplementeringbåde1 el-tilsynethvor flere
aktiviteralleredeerbasertpå internkontrollog 1 vassdragstilsynet.

Arbeidsgruppenvilpekepå denkonfliktsituasjonsankan oppstånår NVE på den
ene sidevil forvalteforskningsmidlertilvassdragsforskningog på den annen
side stå som mottakerav mid1ertilegenforskning(jfr.RA-fondet).NVEbør
sikresbetryggendedeltakelsei styrendeorganerog andreforaetablert for å
styrevassdragsfbrskning.Arbeidsgruppener av den oppfatningat et forvaltnin-
gsorgansanNVE ikkeskalutvikleen egenforskningsvirksomhetcgrknnkurreream
midler innenforforskningsbeviigningene.NVE kan imidlertidha behovfor å ut-
fOreoppgaveravutviklings- og utredningsmessigpægrfdrå kunneivaretasine
forvaltningsoppgaverpå en betryggendemåte.

Arbeidsgruppenanbefalerat CED og NVE fbretaren mer detaljertgjennamgangav
hvilkesakerscmkreverbehandlingi departementet,og ogsåam WE kan delegere
saker til andreetater. OED cgrNVEsvirksanhetsplanerbørkcordineresslikat
en sikreren hensiktsmessigansvarsfordeling.En forutsetningfor at et depar-
tement skal ha en godfagligog administrativstyringav et direktoratog at
fordelingav arbeidsoppgavertilenhvertider hensiktsmessiger at direktora-
tet haren entydigogfaglig'klarforankringtilforesattdepartement.Idager
NVES oppgaverknyttettilflereavdelingeri OED.Arbeidsgruppenhar ikke man-
dat til å diskutereorganisatoriskeforholdi Olje-og energidepartementet,men
vil anbefaleat departementetgjennomdrøftersininterneorganiseringsom ledd
i oppfølgingenav arbeldsgruppensrapport.
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NVEsorganisering.

Arbeidsgruppentar et tilbakeblikkpå de amorganiseringersanhar funnetsted
innenNVE de senereår. Ved utskillelsenav Statkraftverkenei 1986 Lle NVE
organisertsom to direktorater;Ehergidirektoratetog Vassdragsdirektoratet.
Administrasjonsdirektoratet ble avvikletog dettle etablerten ny administra-
sjonsavdeling.Forholdetmellomdirektorateteneog interneforholdi dlrektora-
tenekan i skyggenavproblanstillinger rundtetableringav Statkraftog ble
derforikkevietvesentligcppmerksomhet.Delingenav NVE medfØrteen svekkelse
av forvaltningsfunksjonene i detnye NVE.Førstogfremst rammetdette Energi-
direktoratetog de administrativefunksjoner.Utilfredshetmed administrasjons-
funksjonenei NVE førtetiletableringav egne administrasjonssekretariateri
direktoratenesanhar skaptkompetansestridog dObbeltarbeidvis å vis
strasjonsavdelingen.En crganisasjonsutviklingsprosesssomhar pågåttinternti
NVE har rettetsøkelysetmat flereforholdsam arbeidsgruppenhar fUnnetnød-
vendig å ta opp og resultaterfra denneprosessenhar værtnyttig underlagsma-
terialefor arbeldsgruppensarbeid.

Arbeidsgnippenskonsulent IngeUtbøenhar foretatten vurdering av NVEs nåvæ-
rende 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 saks-
behandler 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 Kielland Tvede mener at dette ikke først og fremst har
organisatoriske, men faglige saker. NVE arbeider på to klart forskjellige
fagunråder: vassdrag (bygg- og naturvitenskaplige fag) og Energi (maskin- og
elektrofag). De "to kulturer" 1 NVE er en naturlig fØlge av dette skillet.
Mindretallet ser det san hverken ønskelig eller nulig å organisere seg bort fta
dette, og ser det san beklagellg at flertallet folaiserer på de to kulturer som
problemårsakog begrunnelsefor organisatoriskeendringersombryteropp de
Lestefagmiljøenei IVVE,.i strid med arbeidsgruppensuttrykteønskeom å tygge
videre på organisatoriskeenhetersomfUngerergodtog som i sin strukturog
bemanninglettkal tilpassesframtidigeoppgaver.

Direktorateneer delti avdelingermed sværtullkstørrelseog cppdeling.Begge
direktorater har egnedistriktsorganisasjoner uten noen formfor samarbeidel-
ler kontorfellesskap.En gjennomgangav NVEs organisasjonviseret megethøyt
forholdstallnellan ledere/administrasjonspersonell og saksbehandlere.NVE har
startet arbeidetmed å innføremålstyringog virksanhetsplanlegging.Bådemål-
formuleringsarbeidetcgdet å finneresultatindikatorer har vistseg vanskelig
i praksisog vil kreveet nærmeresamarbeidmed departementet.NVE-avdelingenes
rapporteringtilarbeidgruppenvistemedfå unntakutbredtmangelpå evne til
å knytte arbeidsoppgavenetilkonkreteforvaltningsoppgaver,hjemlerog cver-
ordnetemål, samtstoreprctlemermed å knyttearbeidsbelastningtil utvikling
i eksterne faktorer som virkerstyrendepå NVEScppgaverog aktivitetsnivå.
Utenutviklingav Økorcrrzistyringssyst&nersomkoblerressursbruktil cppnådde
resultatervil det værevanskelig for NVE-ledelsen å begrunneinterncmdispone-
ring av ressurserfor å løsenye oppgaver.Dennemulighet syneshittil å være
benytteti litengrad.

Mindretailet Rienand Tvede mener at dise problemene ikke skyldes 'kungel
på evne"hos avdelingene. sakenemå søkesi at rapporteringsformen var uegnet
for storedelerav NVEs arbeidsoppgaver.
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NVEs kompetanseprofiler, grunnettidligereoppgaver,sværttekniskog naturvi-
tenskapeligorientert.Arbeidsgruppenmenerat en brederesammensattkompetan-
seprofilmed sterkereinnslagav økonamikompetansevil forbedreNVEsevnetilå
ivaretasineoppgaver.

ArbeldsgruppenskonsulentIngeUtbøenhar utredetalternativeorganisasjonsmo-
dellerfor arbeidsgruppen.Konsulentensvurderingerog anbefalingfølger som
eget vedleggtildennerapport.Hovedkonklusjonenetilkcnsulentener gjengitt
i kapittel4.4.På bakgrunnav dettehar arbeidsgruppenbehandlet4 hovedalter-
nativersam de mestaktuelle:

AlternativI - Dagensorganisasjonmed 2 direktoraterog NVE-overbygningen.
(referansealternativ)

AlternativII- NVE sam ett direktorat,"flat"organisasjon(i 2 varianter)

AlternativIII-NVE overbygningenelimlneres(2selvstendigedirektorater)

AlternativIV - MIE scm et utvidetEnergidirektorat,med de rene vannkraftre-
laterteoppgaveroverførtfra Vassdragsdirektoratet.Restenav
VassdragsdirektoratetleggesunderMiljøverndepartementet.

Målet med arbeidsgruppensarbeidhar værtå kommefram tilen organisasjcns-
struktursom setterIVVEi bestmuligstandtilå løseframtidigeforvaltnings-
oppgaverpå energi-og vassdragsektorene.Arbeidsgruppenhar lagtvektpå flere
hensynved valgav organisasjonsutforming.I utgangspunktethar en settdet sam
ønskelig å byggeviderepå organisatcriskeenhetersamfungerergodtog sami
sin strukturogbananninglettkan tilpassesframtidigeoppgaver.

Også offentligevirksomhetermå definereresu/tatmåi.Dettemå gjørespå en
slikmåte at måleneer entydige,mestnuligkvantifiserbareog kan fungere sam
et styringsverktøyovertudsjettperioden.Detteinnebærerat delmålog arbeids-
mål må ha definerteadresseri organisasjonenog tilsvarendemå det utpekesre-
sultatansvarpå ulikenivåeri organisasjonen(jfr.målhierarklet).Et definert
linjeansvarfor mål og enkeltoppgaverkreveroppbyggingav en organlsasjonsam
er hensiktsmessigutformetfor fordelingog utførelseav oppgavene.Virksmhe-
tenshovedmålog oppgavervil dermedtilen vissgradbli profilerti organisa-
sjonensutforming.

MindretalletKielland Tvedevil framheveat NVE har ansvaretfdr to forvalt-
ningsamråder,energiog vassdrag,med i hovedsak hvert sitt lovverk. Også
dette må gjenspeiles1 organisasjcnensutforming.Videremå det skillesklart
mellanlovforvaltningog utførendevIrkscmhet.

Arbeidsgruppenmener at NVE bør organIseresi et begrensetantailavdelInger
sampå en hensiktsmessigmåtesamlerLeslektedeog avhengigearbeidsoppgaver
underfelleslederansvar.Ansvarsforhaldbør i størstmuliggradklargjøresved
å begrenseoverlapmellomarbeidsområderog uklaregrenseflater.

Arbeidsgruppenhar innenforden tilmåltetidog ressurser,ikkekunnetfdreta
en kritiskgjennomgangav regionkontorenesrclle.Arbeidsgruppenhar imidlertid
tatt utgangspunkti at regioneneopprettholdesog foreslårat det fortløpende
vurdereshvoromfattendeoppgaverdet er rasjoneltå leggetilregionkontorene.

Ved en framtidig organiseringav NVE ønskerarbeidsgruppenå ta hensyntil
skilletmellam,på den ene side;NVEsbasisvirksomhetsam cmfatteretatensfdr-
valtningsoppgaverog nødvendigestøttefunksjonertildisse,og på den annen
sidetistandtil andreforvaltningsorganisasjoner, institusjoner,bedrifterog
enkeltpersoner.Slikbistand ytesi dag vederlagsfrittelleri formav salgav
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tjenester,data,rapportere./.

Ende/ bistandtil almenhetenmå kunneytesvederlagsfritt1 formav generell
infOrmasjon,rådetc.fordideter endelav etatensopplysningsplikt og for-
valtningsansvar.Andre oppgaverbørbligebyrbelagt.Arbeidsgruppenønskerat
mulighetenetilbetalttjenesteytingutviklesvidereog meneratforholdenefOr
dette Lørleggestilrettevedorganisasjansutformingog fastleggelseav admi-
nistrativeog Ludsjettmessigerutiner.

AlternativI er arbeidsgruppensreferansealternativsaminnebærerat NVESho-
vedstruktwriredto adskiltedirektorateri grovetrekkforblir intakt.Arbeids-
gruppenfinnerbl.a. medbakgrunni erfaringeneffedNVEsorganisasjonikkeå
kunneanbefaleat dennenedellfbrtsetter.Organisasjonsalternativethar ett
ledernivåmer enn nødvendig. Dentodeltestrukturgirenunaturligdelingav to
nærtbeslektedearbeidsamråderog girikkedagligleder de styringsmuligheter
sam er ønskelig.

MindretalletKielland TVedemeneratdentodeltestruktur ikkeer 111.1natur-
lig", og visertilsinmerknadpå side8.

AlternativIII innebærerat NVEavviklesogrEnergi-og Vassdragsdirektoratet
fortsettersamtoselvstendlgedirektorater.Ltte vil innebæreat forvalt-
ningsoppgaverpå energi-og vassdragssektorenviltli utførti touavhengige
direktoratermeddennødvendigesamordningog interesseavvelningpå departe-
mEntsplan.Arbeidsgruppenvilpekepå dennæretilknytningmellomdlsseamrÅder
og vilantaat en slikdeltorganisasjonsløsningvil legge meget amfattende
sanordningsoppgaverpå departementet.Arbeldsgruppenvilfrarådeen slikløs-
nIngog søkeå kommeframtllen organiserIngdersliksamordningså /angt sam
rådsøkesivaretattpå direktoratsplan.

MindretalletKielland TVedeanserdetsamtvilsomtat samardningenbliribe-
getamfattende".Omfangetav samordningsoppgavervildessutenavtamedredUsert
vannkraftutbygging.

AlternativIV innebærerat NVE Legrensersinecppgaverpå vassdragssidentil
vannkraftrelaterteoppguver.Eettevil innebære en avskallIngav forbygnings-
virksamhetenog store deleravHydrologiskavdeling.I sinvurderingavNVEs
framtidigearbeidsoppgavergårarbeidsgruppeninnforatNVEharet samletfor-
valtningsansvarforInngrepsanpåvirkerdefysIskeforholdI vassdragene.Det-
te innebæreretterarbeidsgruppenscppfatningat en avskallIngsam antydet i
alternativIV er en uhensiktsmessigløsning.Arbeidsgruppenserimidlertidat
detkan være grunnlagforkritiskå drøftearbeidsområderi iise avdelinger,
men ser detikkesnmønskeligå flytteavdelingeneut avNVE.

ArbeidsgnippenanbefaleratNVEorganIseres san ettdirektoratmedenflator-
ganisasjonsstruktur beståendeav etbegrensetantallavdelInger.Dennestruktur
samsvarermedalternativII og har en rekke variantermht.avdelingsInndeling.

Arbeidsgruppen har vurdert to alternativenedeller; A ogB sanmedvissemcdi-
fikasjoneroverensstenrnermedde to varianterarbeidsgruppenskonsulenthar
drøftet.
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Arbeids flertall(unntattRielland Tvede)går innfor at NVE
organiseresettermodellB som innebæreren omorganiseringetter følgende ho-
vedretningslinjer:

NVE ledesav en Vassdrags-og energidirektør.Ehergi-
avviklesogrfweslåserstattetav seksavdelinger:

Vassdragsavdelingen
Hydrologiskavdeling
Energiplanavdelingen
Ehergiøkonomiserings-og markedsavdelingen
Sikkerhets-ogberedskapsavdelingen
AdMinistrasjonsavdelingen

ModellB er vistnedenfOr:

og vassdragsdirektoratene

Strekpunkteneunderhveravdelingangiravdelingeneshovedarbeidsfelt.

NVE

V.-E. Direktør

Ass.dir.

Hydrologisk Vassdrags
avdeling avdeling

Hydrometri Forbygning
Snøogis Naturog
Vannbalanse landskap
Miljøhydrologi Konsesjon
Data Juridisk


Energi
planavd.

Systemplan
Konsesjon
Produksjon
Transmisjon
Distribusjon
Vannkraft-
undersøkelser

Administr.
avdeling

Fellestj.
Økonomi
Personal
Utvikling
Data

Enokog
markeds-
avdeling

Markeds-
organisering
Effektivisering
Enøk
Lokale.planl.

Sikkerhet,
beredskaps-
avdeling

Vassdragstilsyn
Beredskap

Regionktr.

Nåværende Vassdragsavdelingi Vassdragsdirektoratetavviklesog det etableres
en ny Vassdragsavdeling.Ferbygningsavdell~Wir en seksjoni Vassdragsavde-

Avdelingensegenanleggsvirksomhetforeslåsunderkasteten nærmereana-
lyse.Den pågåendenedtrappingav egenanleggsvirksomhetbør i prinsippetfort-
sette.KOnsesjonskontoret(VVK)bliren seksjoni Vassdragsavdelingen.Naturog
landskapsavdelingenog Jus/skatteenhetenoverføresogså til Vassdragsavdelin-
gen. NVES regionkontorerfOreslåsøkoncmiskog administrativtunderlagt leder
forVassdragsavdelingen.Vassdragstilsynetsog Hydrologiskavdelingsansatte i
regionenerapportererfagligtilsinerespektivefagavdelinger.

HydrologiskavdelingfOrbliregenavdeling.Avdelingfor vasskraftundersøkel-



ser avvikles.VassdragsregisteretoverførestilHydrologiskavdeling og vann-



kraftoppgaverorganiseresi en seksjoni enny Ehergiplanavdeling. Arteidet med



Verneplanerog visseandre generellevassdragsforvaltningsoppgaveroverføres
til Vassdragsavdelingen.Systemavdelingenfra Energidirektoratetinngårcgsåi
den nye Ehergiplanavdelingen.Avdelingfcr energidistribusjonog energibrukav-
viklesog nødvencligeoppgaverorganiseresi en ny Avdelingfor energiøkonomise-
ringog marked,som cgsåvil ivaretanye oppgaverinnenforkraftmarkedseffekti-
visering og enøki brukersektorene.Avdelingfbr energikonsesjoneroppløsesog
nødvendigeoppgaveroverførestilEnergipaanavdelingen(anleggskonsesjoner)og
enøk- cgrmarkedsavdelingen(kraftleie- cgrområdekonsesjoner).

Det etableresen ny Avdelingfor Sikkerhetog beredskap.Beredskapsavdelingeni
Energidirektoratetcmgjørestilen seksjoni denneavdelingen.Tilsvarendebair
Tilsynskontoret(VVT) fra Vassdragsdirektoratetcgsåen seksjoni denneavde-
lingen.Virksomhetenpå disseonwådenesamordnes.Beredskapsrådetrapporterer
tilvassdrags-og energidirektøren.Vassdragstilsynetforeslåsfaglig-underord-
net Konnunaldepartanentet.Els1kkerhetsavdelingenforeslåsfagligogadminist-
rativtoverførtKommunaldepartementet.I trådmsdkonklusjonene 1 Elsikkerhets-
utvalgets (Noll 1989:4) foreslårarbeIdsgruppenat tilsynetmed elektramedisinsk
utstyr og Installasjonerleggesam ved at avtalenmellomNVE og TeloxA/S am
ti/synetsiesopp snarestmulig (førapril1990)og at de sentrale filnksjoner
ved tilsynettilleggesElsikkerhetsavdelingendirekte.Gmorganiseringenantaså
gi en betydeligbesparelsefor staten.

AdffilnistrasjonssekretariateneI direktoratenetrekkesInn og det etableresen
ny Administrasjonsavdeling.Avde1ingsspesifikkeadministrasjonsoppgaverutfØres
i avdelingene.Bistandskantoretknyttestiladministrasjonsavdelingen.

Arteids flertall (unntatt , Buttedah/ Win ård)foreslårat
NVEs ledelsestyrkesmed en assisterendedirektør,og at Administrasjansavde-
lingenlinjemessigunderlegges assisterendedirektør.

Arbeids mindretall (medlemmenefra Finansde ementet Mi1'øvernde-
partemntet)vilpeke at opprettelseav en stillingSOM assisterendedirek-
tør vil kunneskapeuk/arhetam ansvarsfordelingi NVEsledelseog uklarekam-
mandolinjer.Dettegjelder både i forholdet til linjelederne (avdelingssjefene)
cgruellom direktørog assisterendedirektør.

NVES råd består cgrfbreslåså fungeresom et rådgivendeorgansom direktøren
kan benyttei størresakerog spørsmålavprinsipiellkarakter.

Flertalleti arbeids går san nevntinn for at 1VVEorganiseresetter
denne modell. Arbeids flertall vil framheveat man innenfor rammen av
et begrenset antallstørreavdelinger,ved dettealternativ,cppnåren ønsket
samordningavplanleggingenav kraftproduksjon og distribusjonfra kilde til
forbruker.En samlingav disseplanfunksjonerbør cgsåryddeav veienuklarar-
beidsfordeling og ivaretabehovetfor enhetligplanleggIngsgrunnlagog afferd
utad.
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Arbeids mindretallKielland Tvedeslutterseg tilkonsulentensanbe-
faling mht. avdelingsstruktur, med ncenmindrejusteringer,og foreslårat NVE
organiseresettermodellA som innebærerfølgendeavdelingsstruktur:

Vassdragsavdelingen
Hydrologiskavde/ing
Ressursavdelingen
Ehergiplanavdelingen
Enøkog markedsavdelingen
Sikkerhetog beredskapsavdelingen
AdMinistrasjonsavdelingen

MOdellA er vistnedenfor:

Strekpunkteneunderhveravdelingangiravdelingeneshovedarbeidsfelt.

NVE

V.-E. Direktør

Ass.dir.

Hydrologisk Vassdrags Ressurs- Energiplan Administr. Enokog Sikkerhet,
avdeling avdeling avdeling avdeling avdeling markeds- beredskaps

avdeling avdeling
Hydrometri
Snøogis
Vannbalanse
Miljøhydrologi
Data

Forbygning
Naturog
landskap

Regionktr.

Konsesjon
Juridisk
Vannkraft-
undersøkelser

Systemplan
Konsesjon
Produksjon
Transmisjon/
distribusjon

Fellestj.
Økonomi
Personal
Utvikling
Data

Markeds-
organisering
Effektivisering
Enøk
Lokale.planl.

Vassdragstilsyn
Beredskap

Forslaget skillersegfra fiertalletsforslagved at det opprettesen egenav-
delingfor plan-og konsesjonsfunksjonenpå vassdragssiden:Ressursavdelingen,
san vil bestå av Konsesjonskontoret med Jus-/skatteenheten, oppgaver under Na-
tur- og landskapsavdelingenog Avdeling for vasskraftundersøkelsermed Vass-
dragsregisteret.Energiplanavdelingenvilteståav Systemavdelingenog delerav
Konsesjonsavdelingeni Energidirektoratet.Ledelsenstyrkesmed en assisterende
direktør.

MindretalletvisertilatNVE er gittet samletforvaltningsansvarfor vesent-
ligeinngrepsan påvirker de fysiskeforholdi vassdraget.Dettespennerut
overren vannkraftforvaltning,og for å gi det samledeforvaltningsansvaret
den nødvendigeintegritet,menermindretalletat det må holdesorganisatorisk
skiltfraenergisiden.Skalvassdragsdelenav NVE fortsattkunneivaretaoppga-
ver ut overdet å væreen ren støttefunksjonfor energiforvaltningen, må dette
gis en organisatoriskmarkering.Avgjørendefor en effektiv vassdragsforvalt-
ning er det ogsåatplan- ogrkionsesjonsfUnksjoneneblirliggendei sammeavde-



ling.DissefUnksjonene,sammenmed delerav Natur-og landskapsavdelingen,har
i dag et nærtsamarbeldogutgjør et helhetligfagmiljøsam fUngerergodt,og
som det ogsåderforer ønskeligå byggeviderepå. modellA vilkunne aksepte-
res av NVEs ansatte i bredereomfangennmDdellB, og vil derforogsåkunne
gjennomføreslettere.Mindretalletser det sanprinsipieltuheldigat behand-
lingenav tillatelsertilstørreinngrepog iverksettingav slikeinngrepfore-
går i sammeavdeling.(Vassdragsavdelingeni modellB). Dettevil også gjelde
sakeretterVassdragslovens§5104-106,sam arbeldsgruppenforeslårdelegerttil
WE. DETInødvendigesamordningavplanfunksjonenepå vassdrags-og energisiden
fcrutsettesregulertved samarbeidsavtalerogprosjektarbeid.

NVEs instruks

Arbeidsgruppenhar vurdertbehovetfor fortsattå ha en instruksfor NVE,even-
tuelti hvilkengradinstruksenbør endresellerfcrenkles.Arbeidsgruppenfo-
reslåratNVEfortsattbør ha en instruks.Instruksenbør derimotgjøresmindre
detaljertnår detgjelderoppgavebeskrivelsen.Enkeltepunkterhør tas inn i
NVESøkonomiinstruksellerpersonalreglementcgbeskrivelsenav NVEsråd er fo-
reslåttendret.I kapittel4.6har arbeidsgruppenkanmetmed fors1agtilutfcr-
ming av NVEsnye instruks.

Fleksibelorganisasjan

I mandateter arbeidsgruppenbedtam å siktemot og kanmefram tilen mer flek-
sibelorganisasjansformfor NVE,og at det innenforde rammersom gjelder for
Lehandlig av slikespørsmål,etableresrutinersom gjørdetnuligå kontinuer-
lig tilpasseNVEscrganisasjonsformtilnye oppgaverinnenvassdrags-og ener-
giforvaltningen.

NVE er bundet opp av statensfellesbestemmelser,knyttettilopprettelseav
stillinger,lønnsfastsettelse,bevilgningsreglement111.17.Arbeidsgruppenlmirbe--
skrevetnåværendemuligheterfor organisasjonsnessigfleksibiliteti NVE innen-
for (.71serammer,og videreantpdethvordandennefleksibilfteten.børutøvespå
enkelte amråder.Arbeidsgruppensgenerellevurderinger at det er en betydelig
gradav fleksibilitetogsåinnenfordagenssystem,men atNVE,som flere andre
etater,ofteikkeutnytterdettetilstrekkelig.

Arbeidsgruppenhar viderebeskrevethvilkeorganisatoriskespørsmålsanmå be-
har2dles av Olje-og energidepartmentet,av Arbeids-og administrasjonsdeparte-
mentetog Finansdepartenentet,av regjeringenog endelighvilkespørsmålsanmå
tilbehandlingi Stortinget.

øko=niske og administrative konsekvenser

En viktig årsak til opprettelsenav arbeidgruppen var spørsmåletam ikkeden
redUksjonsan har funnetstedog sam ventesinnenfor kraftutbygginginnebærer
at NVE i likhetmed en rekkeandresanpåvirkesav dennenedgang,kanredUsere
sittaktivitetsnivå.Arbeidsgruppenhar med dettesanbakgrunnlagtvekt på å
identifiserehvilke oppgaversam er kraftutbyggingsrelatertog i hvilkengrad
løpendeellernye cppgaverkan ivaretasgjennanen amprioriteringeller nytil-
førsel av ressurser.Reduksjoneni kraftutbyggiwharbetyddatNVE har kunnet
vie nye cppgaverstørreoppmerksomhet.Deter viderelagtvektpå å analysere
hvilken effekt satsingenpå et mer effektivtkraftmarkedvilha for 1VVE,selv
am detpå det nåværendetidspunktkan værevanskeligå forutsedettei detalj.

Arbeidsgnippenhar bådepå vassdrags-cg energisidenalleredekonkludertmed at
nedgangeni tradisjonellecppgavervil stilletilstrekkeligkapasitettil rå-
dighetfor nye oppgaver(jfr.kapittel3).Det arbeidsgruppenvil vurderei det
følgendeer for detførstehvorstcrtromdeterforreduksjoni antallstil-
lingshjemler.Dernestvil gruppenvurderean den kampetanseNVE i dagbesitter
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ogsåvil væreti1strekkeligfor å løsede nye oppgaver NVE blir pd1agt. Det
framgåravkapittel3 at det delviser snakkan nye arbeidsoppgaversom stiller
krav om annenkompetanseenn det som i dag finnesi NVE.

Arbeidsgruppenhar innenforden tilmåltetidcgressurserikkekunnetta må/ av
seg å gi detaljerteforslagm.h.ttildimensjoneringog kanpetanseprofili NVEs
organisasjon.Detteer hellerikkeønskeligav prinsipiellegrunnerda arbeids-
gruppener av den oppfatningat vår tilrådningskaltrekkeoppnoenhovedranner
og ellersværeretningsgivendefdr oppgaverog ressursbehovinnenforavdelinge-
ne. DermedgisNVE en hensiktsmessiggradav frihettilselvå vurdereressurs-
behovog interncmdIsponerIngi avdelingene.

Arbeidsgruppenhar valgtå diskutereNVES bemanningsnivåut fra detframtids-
perspektivsom er trukketopp i kapittel3. Dettebeskriveren forventetutvik-
ling med redusertvannkraftutbygging.Et lavta1ternativkjennetegnetved til-
narmetbortfal1av nye vannkraftprosjekterinkludertopprustingog utvidelser,
vil Lli kortkommentertunderomtalenav de avdelingersom er særligberørtav
nivåetpå kraftutbygginger.

Arbeids år nedenfori 'ennomde enkelteavdeliner i flerta1letsfor-
sla tilNVES e or anisas'onsstruktur.

Konsulentrapportengir mer detaljertetallfestedeanslagpå bananningsbehov.
Arbeidsgruppenvil ikketa stillingtilenkeltvisetalli dennerapporten,men
vil vise til at konsulentensvurderingerbyggerpå arbeidsgruppensforutset-
ningeri kapittel3 om utviklingeni NVEs oppgaver.

Finansde ementets medlemmer (Buttedahl SUndber) menerat knnsulentens
ende1igedimensjoneringsvurderingikkefUlltut tar hensyn til dette. Etter
(71ssemedlemmersoppfatninghar hellerikkeflertalleti arbeidsgruppeni sitt
dimensjoneringsforslag nedenforfUlltut tatt konsekvenseneav de fdretatte
vurderinger.Finansde tementetsmedlemmervil derforvisetilegensærmerknad
vedrørendede økonomiskadministrativekcnsekvenser,som er plassert etter
flertalletsfors1agpå side18 og 107.

Vassdrasavdelinen.

VassdragsavdelingenbeståretterflertalletsforslagavvirksomhetknyttettiI
forbygninger,vassdragskonsesjoner,naturog landSkapog jurldiskespørsmål.

For svirksomhetener ikke knyttettilutviklingeni kraftsektoren.Det
samiedeomfangvil væreavhengigav de bevilgningersom stilles til rådighet
fra statog lokalekilder.Gittdagensnlvåpå forbygningsvirksanhetenhar ar-
beidsgruppenikkegrunnlagfor å fdreslåandrebemanningstallmed mindre det
skulle fdretasorganisatoriskeendringeri gjennomføringenav forbygningsvirk-
somheten.Bemanningeninnenforanleggsvirksomhethar visten nedadgåendetrend.
Arbeidsgruppenforeslårat dennetrendfortsettesplanmessigog at en eventuel1
raskereavviklingvurderessom leddi denforeslåtteutredning av alternative
måter å utføreforbygningsvirksomheten.Viderefdrutsettesat OEDpå bakgrunn
av den fdreslåttevurderingvurderermulighetenefdr og konsekvenseneav en
overgangtilen ren ti/skuddsmcdellforNVEsforbygningsvirksomhet.

Natur- landskasvirksomhetener tyggetopp i saranenhengmed utbyggingenav
kraft- og overføringsanlegg. Reduksjonenpå detteområdettilsieren tetydelig
reduksjoni avdelingensvirksomhet.AvdelIngenskompetansev11 imidlertidkunne
nyttesi forbindelsemed behandlingenav inngrepssakeri vassdragene(§§ 104-
106)i samtandmed forbygningssakerog i arbeidetmed verneplaner.

Konses'onskontoreti dagensVassdragsavdelIng.harhovedsakeligværtbeskjeft-
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igetmed konsesjonsbehandlingav vannkraftanleggog påvirkesav reduksjonenpå
denne sektoren.Dettevil i noengradbll kompensertmed øktecppgaveri til-
knytningtilrevisjonav vi1kår,behandlingav inngrepssaker

Dagensbemanninginnenforarbeidsområdersom vi1 omfattesav Vassdragsawlelin-
genutgjør125 ledereog saksbehandlereog 10 kontoransatte.Flertalletfore-
slårat bemanningeni Vassdragsavdelingenholdesinnenfor120 ledereog saksbe-
handlere.Inkludertkontorbetjeningblirsamletbananningi Vassdragsavdelingen
dermed 132 personer.Flertalletforeslårat to fastehjemleri Forbygningsav-
delingenomgjørestiloppdragshjemler.Den reduksjoni stillingsrammersom
er foreslåttforutsettesforetattinnenfbrde organisertesti1lingshjemler.

H ol isk avdel' .

HydrologiskavdeIIng utfører basisvirksomhet1 formav forvaltningsstøtteog
endeloppdragsvirksomhet.Oppdragsvirksomhetknyttettilutbyggingvil ventelig
avta, men avdelingenskompetanseinnebæreret potensialfor ytterligereinn-
tektsgivendeaktivitet.Avdelingenbør gls bemanningsmessigfleksibilitetog
insitamentertil å tilpasseseg cppdragsmarkedetinnenforde rammebetingelser
som er skisserti kapittel3. Arbeidsgruppensfierta11foreslårat
avdelingopprettholderet antallfastestillingshjemlersam setteravde1ingen
standtil å utfØreslnbasisvirksarhetdvs. forva1tningsstøttefunksjonpå en
tilfredsstIllendemåte. Avdelingenbør i tilleggtildettegis en ransligad-
gang til cppdragshjemlerslikat danmar forretaingspregedevirksomhetkan ut-
vikle seg videre. Arbeidsgruppenhar vurdertbehovetfor basisaktiviteteri
Hydrologiskavdelingog fbreslårat dissebør Iwnneivaretasinnentoren ramme
på 43 faste sti1lIngeri kategorieneledere,saksbehandlere,spesialisterog
adninistrativtstøtteperschell.I tilleggt11dettebør avdelingenha et hen-
siktsmessigantallskrive-ogforværelsepersonellogoppdragshjemler.Med over-
førIngenav VassdragsregIsteretog NorskHydrologiskkcinitéInnebærerdette at
flertalletforeslårenbananningI Hydrologiskavdelingpå73personerherav20
cppdragshjemlerogtostillingerbetaltavKA-fondet.

Eher i lanavdel en.

Både Avdeling for vasskraftundersØkelser,Systemavdelingenog de/eravKonse-
sjonsavdelingensom sammenutgjørdennenye avdelingen,har vannkraftre/aterte
oppgaversanpåvirkesav nedgangeni utbyggingav nye vannkraftan/eggog over-
føringslinjer.Arbeldmed cpprustIngcsrutvidelseav eksisterendeanlegg,vass-
dragsplaniegging, effektiviseringav systemetetc.kompenserernoe for denne
nedgangen,rrenaktivitetsnivåether er usikkerti årenesankoraner.Samletsett
innebærer imidlertiddette en reduksjoni ressursbehovettilde oppgaversom
skalivaretasi dennenye avdelingen.Arteldsgruppenvil påpekebehovet for å
styrkeøkonomi-cgrmarkedskompetanseni avdelingen.

De fUnksjonersom flertalletforeslårskalinngåi Ehergiplanavdelingensyssel-



setteridag34 ledereog saksbehandlere.Arbeids flerta11menerat opp-



gavenebør kunneivaretasinnenforen rammepå 30 personerinkl.kcntoransatte.

Enøk markedsavdelinen.

Denneavdelingenbestårprimærtav nye oppgaver,men førerogsåvidereoppgaver
fra Energiavdelingenog Konsesjonsavdelingenså sankraftleie-og anrådekonse-
sjoner,statsstøtte,everksorganisering,enøkm.fl.

Arbeidsgruppenmenerdisseoppgaverkan ivaretasmed vesentligmindreressurser
enn tilfellethar vært.Avdelingenvil ogsåarbeidemed everksorganisering og
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prognoser. Dertil kommer nye oppgaver på markeds- og enøk-området som vilkreve
økt kapasitet.Arbeidetmed ny energilovviltr1ngestørreklarheti NVEs opp-
gaver i relasjontilorganIseringav energiforsyningenog kraftmarkedet. Rent
tallmessig vilnettoeffektenav detteneppeinnebærebehov for flere stillinger
de første år, men utviklingen av nye enøk-virkemidler og større klarhet omkring
kraftrnarkedsorganisering og markedskontroll vilkunneendredette.

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 kanpe-
tanseprofil etableres, ser arbei r7gnzppen ikke at intensjonen ved denne avde-
lingen kan oppnås.

Arteids fiertall fbreslårat seksjanfor enøkog lokalenergiplanleg-
gingetableresmed en grunnstammepå 3-4personerfor deretterå byggesgradvis
opp med kompetentperscnelltilen temanningpåamlag10 personerinkl.leder.
Tilsvarende børmarkedsseksjonenetableresmed utgangspunkti en grunnstammepå
4-5 personermed hensiktsnessig kanpetanse og erfaringogutviklestilen sek-
sjonpå omlag12 personer.Avdelingslederskalha økonanisk bakgrunn og rele-
vant erfaring fra avdelingensarbeidsområde.Samletsettutgjørdetteen te-
manningpå cmlag25 personerinkl.knntorbetjening.Dettefnrslaginnebærerat
13 stillingerinnendagensarbeidsamråderbcrtfaller,noe som imidlertid kan-
penseresav andreoppgaversan krever en tilsvarendekapasitet.

Sikkerhet beredska avdel en.

Beredskapsavdelingenog Vassdragstilsynethar idagtilsammen18 ledereog saks-
behandlere.Fireav disseer tilsattved regionkontorene.Arbeidsgruppenfore-
slår at bemanningensamlet settbestår.Detteinnebæreren samletbemanning
inkl.kontorbetjeningpå 19 personer.

Administras "onsavdelin en.

kapittel4 sierarbeidsgruppenat en ikkeønskerå etablereordningersom gir
ram fdr utstraktdetaljkantrollog ensidig regelstyring avbeslublinger. Dette
innebærerbehovfor en liten,men effektivog kvalitativtgod administrasjons-
avdeling.Arbeidsgruppenskonsulenthar foretatten detaljertgjennomgangav de
admInIstrativefunksjoneroghar kenkludertat dissekan reduseresvesentlig.
Arbeidsgruppendelerdettestandpunkt.Dettesyneså kunne oppnås bl.a. ved
samordningavdirektoratsekretarlateneogAdministrasjonsavdelingen. Besparel-
serkan oppnåspå en rekkeamråder.

AdMinistrasjonsavdelingenog direktoratssekretariatenehar idag95 stillings-
hjemlerog 87 besattestillinger. Arbeidsgruppen mener at virksomheten kan bli
betryggendeivaretattinnenforen bananning på 55 personer.Kontorbetjeningi
fagavdelingene er da regnetinn i fagavdelingenesbemanningstall.

Tabellen på side19 viseren samletoversiktoverflertalletsfdrsla tildi-
mensjoneringav NVE. I følgeSt.prp.nr. 1 fdr 1989-90har NVE 370fastestil-
linger og 17 tidsbegrensede2/4-årshjemler,tilsammen387.Detteer NVEsnå-
værendestillingsramme.I tillegghar NVE tilsatt58 arbeidereved Forbygnings-
avdelingensanleggsvirksamhet,fem er midlertidigansattetterbygningsfUllmak-
tenog fan hjemler stillestildisposisjanav NORADgjennomen samarbeidsavta-
le. Tilsammenutgjørdette455 stillinger.Arbeidsgruppenfdreslårat Elsikker-
hetsavdelingen blir organisatoriskutskiltfraAVE.Detteinnebærerat 57 stil-
linger tasut av NVEs stillingsramme.Viderefdreslårarbeids flertall
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at stillingsrammenreduseresmed ytterligere62 stillinger.Av NvEs stillins-



ramme på 387,foreslåsdennedermedredusertfra387til268.Tillagttilsatte
2.11eggsvirksomheten,etterloygningsfUllmaktog etteravtaleMEdNGRAD utgjør

detteen redUksjonav stillingerfra 455 til336.

Særmerknadfra Finansde ementetsmedlemmer(Buttedahl Sundber):

Finansdepartementetsmedlemmervil visetilflertalletsbegrunnelsefor sine
dimensjoneringsforslag.Etterdissemedlemmersoppfatninghar ikkeflertalleti
sine merknaderfUlltut tattkcnsekvenseneav de foretattevurderingerom for-
ventetutviklinginnenvassdrags-og energipolitikkenIELV%

Somtidligerebeskreveti arbeleNgruppensrapporthar en betydeligdel av NVES
organisasjonværtsysselsattmed forvaltningsoppgaverknyttettilnytbyggingav
vannkraft.Markedsmessigebetraktningertilsieret meget begrensetbehov for
nye vannkraft/gasskraftprosjekterde nærmeste år. Rellerikkepå nae sikt
synesdet å væregrunnlagfor vannkraftutbyggingav særligomfang.

Ovennevntetilsier1 seg selvat forvaltningsoppgaverknyttettildettevil av-
ta og dermedgl NVE færreoppgaver.Dertilkommerat satsningenpå et mer ef-
fektivt kraftmarkedogde prinsipperdettebyggerpå vil måttefå kcnsekvenser
bådefor innholdog omfangavframtidigeNVE-oppgaverpå vassdragssidenog en-
ergisiden.Dettegjelderlkkeminstforholdettildagenskonsesjonslovgivning.
Etterdissemedlemmersoppfatningtilsierdetteat det er grunnlagfor å fri-
stillestørrekapasitetenn det flertallethar lagttil grunn.

Utfordringeneframover vilhovedsakeligliggei å utnytteeksisterendekraft-
ressurserså rasjcfieltsan

Oppgavene innenfor vannkraftsektoreni tilknytningtilden alleredeutbygde
vannkraften(opprustning,fornyelseav kcnsesjonerosv.)vil være avhengigav
hvordan regelverketpå amrådetutformes.Etterdissemedlemmersoppfatninger
det klaremuligheterfor å effektivisereregelverkog saksbehandlingsrutinger
på disse amrådene.Bl.a.vil utviklingenmot mer utstraktbrukav internken-
trollprinsippeti statligetilsynsaktiviteteretter disse medlemmerssyn gi
grunnlag for større gradav effektivisering/fristillingavkapasitetenndet
arbeidsgruppensflertallharlagttilgrunn.

Som anfØrt i dennerapportenbØrNVEpå forretningsmessiggrunnlagkunne yte
tjenestertil eksternebrukere. Dettemå skjepå amrådersom og på enmåtesom
styrker NVES evnetilå ivaretasineforvaltningsoppgaver.Dettegjelderikke
minstfor Hydrologisk avdling ogForbygningsvirksanheten.

Når det gjelder Energiplanavdelingenvil Finansdepartementetsmedlemmervise
til arbeidsgruppensomtalevedrørendemuligopprettelseav et sentralnettsel-
skapogbetydningenav dettefor NVEsplanarbeid.

I forholdtilflertalletsforslaginnebærerforslagetfra Finansdepartementets
medlemmerat antailetfastestillingerreduseresmed 36,mensantail oppdrags-
hjemlerøkesmed 2, d.v.s.en totalreduksjon,i tilleggtilflertallets,på 34
stillinger(jfr.tabellenpå nesteside).

18



Flertailets og Finansdepartementetsforslag:

DAGENSSITUASJON ARBEIDSGRUPPENSF'LERTALLS-FINANSD.
(setab.5.1-5.6) FORSZAG FORSLAG

Stillings-AnsatteJustert Fordelte SUM SUM
hjemler** avd.bem.kontor-

stillinger

Vassdragsavdelingen

Hydrologiskavdeling

Energiplanavdelingen

Enøk-og markedsavd.

Sikkerh/beredsk.avd

AdMinistrasjonsavd.

*Adm.sekr.E

*Adm.sekr.V

o Tils.

Direktører

Fou-koordinatorer

Elsikkerhets-
avdelingen

Sum

136

73

37

32

20

60

21

14

393

3

2

57

455 1

135

78

34

25

18

56

16

15

377

3

1

53

434

130

73

28

23

18

50

322

2

0 *

324

2

2

2

1

5

12

12

132 2

73 4

30

25

19

55

334

2

336

1223

674

23

20

14

55

301

1

302

*) EVt.FOU-koordinatorfonitsattinnarbeideti det totalebemanningstall.

**) Fem NORADbetaltehjemlerer inkludert.

OED/NVEstudsjett, St.prp. 1, 1989/90 oppgirat NVE har 370 fastestillinger
og 17 tidsbegrensede2/4-årsstillinger,tils.387.Avviketi forhold til det
skyldes at tabelleninkludererForbygningsavdelingens58 arbeidereved anlegg,
fem ansattepå bygningsfU11maktog fem NORADbetaltehjemler.

Flertalletsforslag:Herav2 oppdragshjemler.

Finansdepartementetsforslag:Herav4 oppdragshjemler.

Flertalletsog Finansdepartementetsforslag:Herav20 cppdragshjemler.
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Rielland TVedes forsla innebæreren annenorganiseringav flereav de
arbeldsfeltersom er amtaittidligerei dettekapittel.Mindretalletslutter
seg ti/flertalletsamtaleav arbeldsfelterog er dermed ogsåenigi de beman-
ningstallsom er skisserti flertalletsforslag.Mindreta1letsorganisasjons-
mcdell inneholderen avdelingn.rerennflertallsforslaget.Det totalebanan-
ningstalletfor NVE er derforøketmed to stillinger.

EAGEMS SITUASWN MINDRETALLELS
(setab.5.1-5.6) FORSLåG




Stillings-AnsatteJUstert
hjanler ** avd.bem.

Forde/te-
kontor
stillinger

SUM

Vassdragsavdelingen 119




118 116




2 118 2

Ildrologiskavdeling 69




74 69




69 3

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





o Tils. 393




377 324




12 336

Direktører 3




3 2




2

Fou-knordinatorer 2




1




*




*

Elsikkerhets-
avdelingen

57




53





Sum 455 1 434 326




12 338

*) En FUU-koordinatorer innarbeideti det totalebemanningstall.

**) Fem NORADbetaltehjanlerer inkludert.

OED/NVESbudsjett,St.prp.1, 1989/90oppgirat NVE har 370fastestillin-
ger og 17 tidsbegrensede2/4-årsstillinger,tils.387.Avviketi forhold til
det skyldesat tabelleninkludererForbygningsavdelingens58 arbeidereved an-
legg,fem ansattepå bygningsfUlimaktog femNORADbetaltehjemler.

Herav2 oppdragshjemler.

Herav20 oppdragshjan1er.



Gjennmrføring

Arbeidsgruppenser gjennomføringsfasensomden sentraledel av anorganiserings-
prosessen,og vilknmmemed vissesynspunkterpå gjennomføringav arbeidsgrup-
pens forslag. Arbeidsgruppenanser detnødvendigav'hensyntilde ansatteå
sikreat organisasjonsendringengjennomføresså rasktsan

1m lementerin av or anisas'oner Vassdras- eneridirektørensansvarog
må i nødvendiggradforetasi samarbeidIrEdpersonalorganisasjoneneog i hen-
hold tilGlje-og energidepartanentetsinstruks.

Arbeidsgruppenmeneratgjennanføringenkanprosjektorganiserespåenslikmåte
at det etableresen sentralstyringsgruppeledetav vassdrags-og energidirek-
tøren hvortildet er knyttetet sekretariatmed en prosjektleder.

Enkelte siderved omorganiseringensanberørerNVEsstillingerog budsjettvil
måtteLehandlesi Stortinget.Det er vesentligatforholdenelegges til rette
slik at nødvendigeendringerinkluderesi forslagettilLudsjettfor 1991og
dermedværepå plassfra/.jan.1991.Andreforholdhar regjering,departement
og etatenselv anledningtilå gjennomføre(jfr.kapittel4.7)og bør derfor
kunneimplementeresraskere.

Arbeidsgruppenpeker forøvrigpå en del tiltaksom vurderessom viktigeforå
sikreen god virkemåtei NVE og som vilbidratilå fremmeen kontinuerligut-
viklingog tilpasningmellanmennesker,oppgaverog organisasjon.

De hovedområdenesom må viesspesielloppmerksomhetvil være:målstyringog
virksomhetsplanlegging,ledelseog samarbeldog personalpolitikk.

NVES strategiskemålstrukturmå utarbeidesi nartsamarbeidmed Glje-og ener-
gidepartementet.RovedvektenavrmiLformileringenei forbindelsemed virksom-
hetsplanleggingenbør leggespå en operativmålstruktursom omfatterde oppga-
ver som er delegertfra departementet.For at avdelingenesdelmål skal være
hensiktsmessigestyringsne~pmå de fOrutenå værekonsistentemed de strate-
giskemål, væremålbare,knmmuniserbareog etterprøvbare.NVE må bestrebe seg
på å tli mer konkretemed å kvantifisereog tidfestesine

Størrefrihetfor d,?21enkeltevirksomhetstillerandrekravtil styringog led-
elseenn det sanhar værtvanligi statsforvaltningen.

Målstyringeninnebærerat det leggessterkerevektpå strategiskog motiverende
ledelse.Det betyratman leggervektpå å trekkeopp hovedlinjene,fastsette
mål og leggeforholdenetilretteslikatmålenekannås, samtfølgeropp re-
sultatene.

Ledernes personalansvarmå følgesoppmed nødvencligdelegeringavmyndighetog
ansvar.Skalmålstyringog resuitatansvarha meningmå ledernei utstrakt grad
ha nødvendigråderettoversinevirkemidler.Slikdelegeringtilresultatenhe-
tenekreverat etatenhar høy kcapetanseogsåsentraltinnenforområdeneøkono-
mi, persora/og utviklingslikat den sentraleadministrasjonsenhettilenhver
tidkanværeet kvalifiserthjelpe-og støtteapparatfor linjelederne.Samtidig
er det administrasjonsavdelingensansvarå sørgefor at etatenhar de nødvendi-
ge overordneteretningslinjersanbidrartilfellespraksis; og å bistå med
opplæring,fortolkningerosv.;og ivaretaoverordnetplanlegging,cppfølgingog
evaluering.

Det vil ogsåværeviktigat etatenutnytterog videreutviklerde mulighetersom
statenhar for alternativekarriereveier.Det er viktigatmulighetenetileta-
tlering av rådgiverog prosjektlederstillingersamenmedden spesialistfull-
maktenAVEhar,utnyttestilå kunnegi høytkvalifisertfagpersonellgod lønn
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uten å sittei lederstillinger.

av fors1 an videreu er

Detforutsettesat Glje-og energidepartementetcgrMiljøverndepartementet
avklarerden framtidigemyndighetsfordelingetterVassdragslovenfØr owrgani-
seringeniverksettes.

Olje- og energidepartementetbør i samarbeid med miljøverndepartanentet ta
initiativ til å utrede en nulig sanordning av datainnsamling i vassdragene san
idag utføres av flere institusjoner. (jfr. kapittel 4.5.2)

Arbeidsgruppen mener at potensialetfdr å gebyrbeleggetjenesteri NvE er
størreenn det sanutnyttesog anbefa1erat dIsse muligheterutviklesvidere.
(jfr.kapittel4.5.1)

Arbeidsgruppenfdreslårat Olje-og energidepartementetlar en uavhengigin-
stitusjon utføre en vurderingav effektivitetencgrfordelenevedIVVEsegen an-
leggsvirksanhet 1 sambandmed forbygningsarbeider.(jfr.kapittel4.5.2)Olje-
og energldepartementetbør cgsåvurdereau1Ighetenefor cgrkonsekvenseneav en
overgapg til en ren tilskuddsmodel1fbr NVEsfdrbygningsvirksomhet.(jfr.
kapittel4.5.2)

Arbeidsgruppenanbefalerat Olje-og energidepartemntetgjennardrøfter sin
interneorganiseringsan leddi oppfølgningen av arbeidsgnippens rapport. (jfr.
kapittel 3.6)

Arbeidsgruppen foreslårat Olje- og energidepartementetog NVE foretaren
mer detaljertgjennomgangav hvilke saker scm krever behandling 1 departemen-
tet, men også an NVE kan delegeresakertllandreetater.OEDsog NVEsvirk-
somhetsplanerbørkoordineresslikat en sikreren hensiktsmessigansvarsfcrde-
ling (jfr.kapittel3.6)

Arbeidsgruppenfcreslårat Olje-og energldepartementetendrersaksbehand-
lerrutinenefor forvaltningav konsesjonsavgiftsfondetsmidler og herunder
vurdererNVES,departementetscgrforskningsrådenesrolle.(jfr.kapittel3.10)

Arbeidsgruppenmener at det 1 forbindelsemed fornyelseav konsesjoner og
revisjonav vilkårvil værenu1igheterfdr effektiviseringav det framtidige
arbeidgjennomå innføre standardiseringog enklere retningslinjer.(lfr.
kapittel3.8.3)

Arbeidsgruppenfdreslårat avgjørelsesmyndigheti sakeretterVassdragslov-
ens §§104-106vedr.andreinngrep,delegerestilNVE og at departementettrek-
ker opp nærmere retningslinjerevt. utarbeiderforskrifter.(jfr.kapittel
3.8.3)

Det bør vurderesi hvor stor utstrekning oppfølging av konsesjonsvilkår kan
basere seg på internkontrollprinsippet. (jfr. kapittel 3.9)

Videreti1råsat det påbegynneset arbeidfor å utredede framtidigearbeids
oppgaver,bgnanningm.v. vedrørendeelektromedisinsktilsyn/-kontrollfor gjen-
nanføring avforvaltningsansvaretnårdette eventueltskal ivaretas av NVE
selv.(jfr. kapittel4.5.2)



Som vedleggtil arbeidsgruppensrapportfølger:

Konsulentrapportv/siv.ing.Ingefri.Utboen

NVE-avdelingenesoppgaver- sammendragav egenrapportering-
mai 1989

NVE-avdelingeneskontaktmønster/samarbeidinterntog eksternt-
mal 1989

ArbeidsgruppensuttalelsevedrørendeElsikkerhetsutvalgetsdelinn-
sti1lingan NEMKO
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Kapittel 3. NVEs FRAWIDIGE OPPQWER.

3.1 Generelt

Siktemåletmed dettekapitteler å avgrensemål og cppgaverfor det ftamtidige
NVE.Arbel&gruppenhar tattsamutgangspunktat NVE er, cgrfortsattskalvære,
et ordinærtforvaltningsorganunderOlje-og energidepartmentet.

Arbeidqgruppen har på dennebakgrunnsettdet sam sinførsteoppgaveå identi-
fisereoppgaverdet offentlige må løse innenforvassdrags-og energisektoren.
Gruppen har lagtvektpå å kartlegge hvIlke av disseoppgaversom naturligbør
tilliggeGlje-og energidepartenentet. Gruppen har deretteridentifiserthvilke
av clisseoppgaver NVE bør gIs. Eet avgrende spØrsmål for avgrensing av NVEs
oppgaverer derfor hvilket ansvarsområde sam skal dekkes av olje- og energimi-
nisteren.

NVEs framtidige ansvarsanråde og organisasjcn er følgelig avhengig av Olje- og
energidepartanentets arbeids- og ansvarsanråde.

Arbeidsgruppen har på et prinsipielt grunnlag drøftet hvorvidt miljøveranyrrlig-
hetene bør ha særskilt instruksjansmindighet overfar de1er av 1VVEsorganisasjon
i lys av ansvarsfordelingen innen vannresszsforvaltningen. En instruksjonsnyn-
dighet 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. Arbeids-
gruppen derfor ikke gå inn for en ny praksis med delt instruksjonsmyndighet
for 1VVE. Imidlertid har man god erfaring med å etablere samarbeidsavtaler, spe-
sielt 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 oppdrags-
salg (bruk av oppdragshjanler) trenger ikke fagdepartenentets godkjennelse.

hensyn

Arbeidsgruppenhar 1 sin diskusjonam clje-og energiministerensarbelds-og
ansvarsamrådelagt to hensyn tilgrunn:Det førsteer Ønsketan en rasjonellog
funksjonellarbeldsdeling wilan ulike offentligeorganer.Det kan ut fta dette
hensynværefornuftigå la ett organværeansvarligfor hele vassdragsfbrvalt-
ningen. Det andre hensynar ønsketan klare ansvarslinjerInnenforden offent-
ligeforvaltning.Dette ønsketer de7  begrunnet 1 behovetfbr å styrke fagde-
partementetshelhetligestyr1ngsansvaroverforunderlagte etater,og delsi at
clje-og energlministerentilsyvendeog sister parlamentariskansvarligfbr
de aktiviteter sam pågår innanfar underlagte etater. Ut fra dette hensyn kan
det være fbrnuftig å begrenseolje-og energindnisterensansvar i vassdragene
til bare å amfatte sakersan har tilknytningtilkraftproduksjon.

I den fØlgendediskusjanener det utelukkandedet fOrmelle,crganisatoriskeog
endelige parlamentariske ansvarsam omtales.Blantannetdrøftesspørsmåletom
hvem sam skal ha det forvaltningsmessige ansvarfor at miljølnteresseneivare-
tas ved forvaltningen av vassdtagane.Eersamolje- og energiministerenikke
skal ha dette ansvaret, innebærer selvsagt ikke det at departementetcg'under-
lagteetaterved sin oppgaveutførelsefritasfbr å ivaretamiljøinteresser.Det
er tvertimot en fbrutsetningat departementeter cg underliggendeetater bidrar
til å cppfylleregjeringens intensjowx på miljøcmrådet.NVEmå derfar i sin
saksbehandlingsørgefbr at miljØhensyneneivaretasi tråd med regjeringensge-
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nerellepolitikkpå miljøamrådet.Det vil si at miljøforvaltningens synspunkter
må innhentesog vurderes,men innebærerikkeat NVE skalbyggeopp en egenor-
ganisatoriskenhetfor å ivaretamiljøhensyn.

MindretalletRielland IVedemenerdetbør væreopp tilNVE selvå bestemme
hvordanetatenskalivaretamiljøhensyn,ogsåorganisatorisk.

Denne grenselinjenmellamå ha et ansvarog å ha et forvaltninsmessi ansvar
er viktig:Dersamalleoffentligeorganerskalha et forvaltningsmessigansvar,
vil lik kcypetansebli byggetopp i ulikeoffentligeorganer.Dettevil skape
mangeog uklaregrenselinjermellanulikeoffentligeorganerog vil kunne ha
sam konsekvensen stor,liteeffekttvcgrkostbarstatligorganiseringav ar-
beidscppgaver.

Tre dinEnsOner

Olje- og energiministerensansvarsamrådekan, på vassdragssiden,avgrenses
langstre dimensjoner.Den førstereiserspissformulertspørsmåletam ydniste-
ren skal være ansvarligfor forvaltningenavhele vassdragetellerbarefor
produksjanavkraft. Bakgrunnenfor atdetherkan værenødvendigmed en gren-
sepppganger at flereinteresserovertider blittinvolverti forvaltningenav
vassdragene.I utgangspunktetvar det i hovedsakvasskraft-og tømmerfløtings-
interessersam varrepresentertei vassdragene.Det varderfornaturligatfor-
valtningsansvarettle lagt tildet daværendeIndustridepertementetog senere
overført Glje- og energideparte~tet. Overtidhar andreinteresserså sam
miljø,fiskeoppdrettoghensynettilnaturforvaltningfåtten mer sentralplass
ved utnyttingenav vassdragene.Denneutviklingengjørdet ikkelikenaturlig
at olje-og energiministerenskalværeansvarligfor forvaltningenav allvirk-
samhet i tilknytningtilvassdragene.Spørsmålet am den framtidigemyndighets-
fordelingetterVassdragsloven,herunderhvorvidtOEDsansvarskalbegrenseseg
tilvannkraftsakerer Witt reistav Miljøverndepartanenteti.løpetav arbelds-
gruppensarbeid.Arbeidsgruppenvil gi uttrykkfor sitt standpunktsenere i
rapporten,men vilpåpekeat dettespørsmåler av en slikprinsipiellkarakter
og har slikekonsekvenserforNVEsframtidigeoppgaver,crganisasjonog beman-
ningat dettefCrutsettesavk/artmellomde berørtedepartementerfør omorgani-
seringenav NVE iverksettes.

Den andredimensjonengårpå hensynettilIrdljøet.Uansettam clje-og energi-
ministerenskalværeansvarligforvassdragenetotaitsettellerbarefor pro-
duksjonen av kraft, må spørsmålreisescm ministerenskalværeansvarligfor
systematiskå ivaretamiljøverninteressene.

I St. meld. 46 Om miljøog utvikling,er framholdtat en "leggeravgjørende
vektpå athensynettilen bærekraftigutviklinginnarbeidesi all samfunns-
planleggingog sektorpolitikk.Landbruks- , fiskeri-,energi-,samferdselsmyn-
digheterosv.skalha ansvaretfor å sikreatutvikling og planlegginginnen
sektoreneer i tråd med en bærekraftigutviklingog attudsjettog andre
virkemidlerutformesslikat eksisterendemiljøproblemerreduseresog nye fore-
bygges."(5.71)

Dette kan tolkespå fleremåter.Dersomdet innebærerat clje-og energimini-
sterenskalgis et forvaltningsmessigutvidetmiljøansvarinnebærerdet athan,
innenfor sitt forvaltningsapparat,yå ha tilgangtilspesifikkkanpetansepå
miljøvernspørsrål. InnenforNVE og Oedkunnedettef.eks. tety egne kontorer
eller seksjonerfor Irdljøvern.Det er tidligereamtalthva dettekan betyfor
cppbyggingenav en rasjcnellog effektivstatligorganisasjon.

Den tredje dimensjonengårpå am olje-og energiministerenbare skalværean-



svarligfor prcduksjonog frambringelseav enargi,elleram hans ansvar også
skal omfattesikkerhet-,tilsyns-ogkontrolloppgaver.EtterBravo-ulykkeni
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Ncrdsjøeni 1977tleansvaretpå petroleumssidenfra1979,deltmellomOlje-og
energidepartementetog Kommunaldepartementet.Eh tilsvarende deling er ikke
gjortpå energisiden.I prinsippeter forholdet på petroleumssidenog landener-
gisidenidentiske.Detmå derforvurdereshvorstortsikkerhets-ogkontrollan-
svarclje-og energiministerenskalha.

Prinsi

Vurderingerav hvor langtclje-og energiministerensansvarskalstrekkeseg
langsde tredimensjcnenevilha avgjørendebetydningfororganiseringenavNVE
sam et forvaltningsorganunderlagtOlje-og energideparternentet.Eersamolje-
og energiministerensansvarbegrensestilbareå omfattevannkraftog ikke å
inkluderendljøhensynog sikkerhet,kandettefØretilbetgdeligeendringerfdr
NVESorganiseringog derm9dfortilsettingsforholdetfordeleravNVEs ansatte.

Arbeidsgruppenvurdererdissespørsmålsamsåprinsipiellei karakter at debør
avklares før en tar stilling tilet endeligforslagtil organiseringavNVE.

Nedenforhar arbeidsgruppenpresentertde viktigsteframtidige oppgaverfor
energi-ogvassiragsforvaltaingen.Detteer gjortmedutgangspunkti de gjel-
dendeenergi-og vassdragspolitiskemålsettinger.Arbeidsgruppenssynpå sAr)rs-
måletom hvorutstrakteoppgaversamskaltilleggesNVE,herunderde prinsipi-
elle avvelinger gruppen har redegjortforoverforvilframgåav framsti1lingen
under.

3.2 "litiske mål.

Arbeidsgruppens antale av energipolitiske mål er ikke ment å være utt~ende,
men konsentrereroppnerksanheten an politiske målsettinger san ventes å berøre
energifozvaltningen enten i form av nye oppgaver eller san innebærer endret
vektlegging av nåværende oppgaver.

Arbeidsgmppens vurdering av de energipzlitiske mål bygger først og franst på
følgende stortingsdoktme.nter:

St.meld. nr. 46 (1988-89) Miljø og utvikling
St.meld. nr. 61 (1988-89) Energiøkonanisering og energiforsicaing

Det vilfbrtsattværeencverordneteneri litiskmålsett" å fremmeen sam-
funnsøkonomiskrikti oduks'on trukaveneri.Meddettesam utgangspunkt
menerarbeidsgruppen at en vikti eneri litisk målsettin Nbre stårover-
fori 90-åreneblirå sikreat økendemil'økravtil oduks'on truk av e-
neri int eresi et slikt

Energiforsyningen må organiseres på en økonanisk rasjonell måte innenfor de
ramer san settes av miljøkravene. Det vil bidra til en best nulig bruk av lan-
dets ressurser og dermed stinulere den økonaniske veksten.

De miljømessigerammebetingelsersomerforeslåtti ovennevntestortingsdoku-
menterkankommetilå bety at detmå settesiverkti/taksomvil innebæreen
gradvisutflatingav den samledeenergibrukenfrazn mot århundreskiftet.Det
skalsk"een over frademestforurensendeenerikildenetilde mincIre for-
urensende.Stortingethar ved behandlingen av ovennevntemeldingeri hovedtrekk
sluttetsegtildissemål.

En gjennomgangav Stortingets behandlingavmeldingene og de standpunkter som
er uttrykttådemht. energibrukog miljanålsettinger visernyanseri oppfatnin-



gene. En hoveffi<onklusjon må imidlertidværeat opprerksanhetenførst ogfranst



bør rettesmotsammensetningenav energibrukenog i særdeleshetmot nivået på
brukenav forurensendeenergibærere.

RegjerIngensmål kan innebæreat energitilnye formålmå gjørestilgjengelig
utenå øke den samledeprodUksjonav energi.Dettebetyrigjenat dagens bruk
av energimå effektiviseres.Enøk-meldingenviserat det er et betydeligpoten-
sialfor lønnsomenergisparingi det eksisterendesystem.For å nå regjeringens
mål blir energiøkonomiseringog energiforskningen stadigmer betydningsfull
del av energipolitikken.De betydeligeressursersanhittiler blittkanalisert
mot utbyggingav produksjonskapasitetfor energimå i størreutstrekninginve-
steresi tiltakfor å frigjøreenergii det eksisterendekraftsystemog hos
brukerne. I den utstrekninslikkrafto ekkin ikkeblir tilstrekkelitil
dekkeetters rselen,bør en samtidi som en tar tilkravetam samfUnns-
økonomisklønnsamhet, ioritereu ttin avfo bareenerikildersanmedfø-
rer de minsteul formil øet. For atnye fornybareenergikilderskal bli
attraktivealternativerer detnødvendigmed økt innsatsinnenforfOrskning,
utviklingogdemonstrasjanavny teknologi.

Ulemper ved vannkraftutbyggingkanogsåkommei et nyttlys ved de fareneen
ser ved bruk av fossilebrensler.Fbrbrenningav fossiltbrensel innebæreren
rekke utslippmEdbådelckaleog globaleskadevirkninger.For å reduseredise
ulempenehar Norgeinngåttfiereinternasjonaleavta/eram stabiliseringog re-
duksjonav.utslippeneavnitrogenaksider(M9X"er)og svoveldloksider(SO2).Den
nye regjeringenhar i sin tiltredelseserklæringvarsletutredningermed sikte
på raskere reduksjan avutslippeneav NOX og S02•Regjeringenhar vedtattat
stabiliseringav CO2-utslippenepå 1989-nivåinnenår 2000 er et mål man vil
arbeidefor å nå, utenat regjeringennå bindersegopp før nærmereutredninger
fbreligger.En raskgjennamføringav tiltakfor å nå disse målsettingenevil
kunne få betydeligevirkningerforforbruketav oljeprodukterog dermedfor
landetsenergiforsyning.Ensterkbegrensningavforbruketav fossilt brensel
vil måtte innebære økt etterspørse1 ettervannkraft.Dettevilpå langsikt
kunnemedførebehbvforny vannkraftselvam gasskraftisolertsett kan synes
økonaniskmer fordelaktig.125 TWh er så langtsattsam en rimelig111ustrasjon
på en skånsam vannkraftutbygging.Samletplanskalleggestilgrunnfbr utbyg-
gingsrekkefølgenog utgjørsammenmed verneplanene en foreløpigrammefOrnorsk
vannkraftutbygging.

Mil'øvernde tementetsmedlem (Winård)menerat det er viktig å utnyttedet
eksisterendepotensl.aletInnen enøk,nye fcrnybereenergikilderog et mere
effektivtkraftmarkedpå en slikmåteat 125TWhutbyggetvannkraftikkebere
blir en rimelig illustrasjonpå,men cgså et takfor norskvannkraftutbygging.

Det framtidige arrfangav elektrisk kraft prcdusert fra gass er usikkert og e-
ventuell utbygging vil kunne bli skjøvet ut i tid både san følge av redusert
ettersporselog på grunn av miljørnessige konsekvenserav slik elprodUksjon.
Myndighetenestår her i en valgsituasjonder detmå fbretasen avveling mellom
de lckalemiljøproblemersamfØlgerav fortsatt vannkraftutbyggingmot de glo-
beleklimaproblemersamfølgerav økt forbrenningav fossilt brensel (gass-
kraft). Utbygging av gasskraft hør også sees i sammenhengmeden mu/igrolle
for NorgeSOM eksportørav kraft tilerstatningfor mer forurensendekraftpro-
duksjoni andreland.

miljøproblemeneknyttettilenergibruker imidlertidstørstinnenfortransport-
sektoren.Energibrukeni transportsektorenhar tilnå vært lite påaktet.De
problemersan knytter seg tilenergibrukeni dennesektorenLlir nå gitt større
oppmerksomhet.Energibrukeni transportsektorenpåvirkesimidlertidmesteffek-
tivt gjennom miljø-og samferdselspolitisketiltak.Energibrukeni transport-
sektoren har derforfåttbeskjedenplassi energipolitiskedokumentersenest i
St.meld.nr. 61 (Enøk-meldingen).I de meldingersom er lagtframgis det imid-
lertiduttrykkfor at spørsmålknyttettil energibrukeni transportsektoren
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(priser og a/ternative drivstoffer)børc--restilgjenstandforstørreclop-
merksomhetogsåfraenergimyndighetene.

Arbeldsgruppen vil vise til regjeringens rr Jrnå legge opp til en pris- og av-
giftspolitikk san sørgerfdrat miljøkostnadeneblirreflekterti energipris-
ene.Dettegjeldersærligprisenepå fossilebrensler.Veden slikpolitikkvil
prisnivåcgrprisforhold!kunnereguleredetsamiedeenergiforbrukog valg blant
energibærereog dermedbidratilenmermiljøriktigenergisektor.Energiprisene
og prisforholdetmellomdeulikeenergibærereer etheltnødvendigvirkemiddel
dersomen skalkunnenå måletom å vrienergibrukenovermotrenereenergiog
etterhvertflateut energibruken.Stortingetvedtoki sambandmed behand1ingen
av St.meld.61 et forslagderStortinget.berRegjeringenforetaen totalvurde-
ringav detncrskeavgiftssystemetmed tankepå den samledemiljøeffektdette
girog at forslagtilavgiftsendrIngerleggesframså snartsan

Det er gjennomårenebygdoppen storrea/kapita/i kraftfbrsyningen.Den sam-
lederea/kapita/ener i 1988anslåttti/183milliarderkroner.En kan grovt
sett si at Norge hargjennomgåttressurskartleggings-cgutbyggingsfasenav
vannkraftressursene.Utfordrinenframovervil hovedsakelili e i oduk-



sbnsfasenhvilketinnebærerå u tteressursene,dvs,bådevannkraften
rea/kaita/enbestmuli.

Brukenavressursenei kraftforsynIngenkan effektiviseresgjennan:

etinerutvikletmarkedfdrelektrisitet
enhensiktsmessigorganisasjonsstrukturi energiforsyningen
enmerøkonomiskutnyttelseav energien1-losbrukerne

Alle ovennevntestortingsdokurre.nterframheverbetydningenav å utvikleetmer
effektivtkraftmarked. Målet er entestnuligutnyttelsecgfordelingav ener-
giressursene.Kraftforsyningenmå crganiseresslikat hverenkeltenhetut fra
egnelønnsomhetsvurderingeri størstmuliggradtreffersamfunnsmessigriktige
avgjørelser.

En utviklingav kraftmarkedettørbyggepå enmer fleksibelprisdannelsepå
alletyperavkraft enn / dag.Et merutvikletkrafbnarked kan gi en bedre til-
pasningmellomprodUksjonsmuligheteneog forbrukernesetterspørsel.Vedat
kraftprisenei størregradenn1 dag gjenspeileroverskudds-ellerunderskudds-
situasjoneri markedet blir detlettereå finnebrukernes villighettilå beta-
le kostnadenevedny kraftutbygging.Dervedkan en oppnå en riktigavveining
mellanny kraftutbyggingog økoncmiseringmedenergibruken.Et mereffektivt
kraftmarkedkan cgsåstyrkegrunnlagetfdrå bedømmehvoreffektivtden lokale
fordelingenav kraft drives,og hvorinnsatsenforenergiøkonomiseringgir
størstavkastning.

Arbeldetmedå effektiviserekraftmarkedettarogsåsiktepå å utnyttede fdr-
delenesomfinnespå overførings-og distribusjonss1denveden sammenslålngtil
færreenheter.1+1ndighetenehartidligeregåttinnforfylkesomfattende,verti-
kalintegrerteenergiverk.Dettevilikkelengerværenoekrav.Det vilsnarere
tli lagtvektpå at prodUksjonogfordelingerforskjelligevirksomheter.Det
fbrutsettesimidiertidat vertikaltintegrerteenergiverkbliroppde/ti selv-
stendigeforretningsmessigeenheterforprocluksjonog distribusjon.Dettevil
værenødvendigfor å sikrekostnadseffektivitetog godøkonomiskstyring.I en-
del tilfellervildetogsåværeaktueltå skilleut egneproduksjonsselskaper.
En oppdelingav de vertikaleenergiverkenei resultatenheterog et innslagav
uavhengigekraftselskaperernødvendigforå utvikle et meromfattende og ef-
fektivtkraftmarked.

Et effektivt kraftmarked skal også medVirketil at uavhengigeprodUsenterav
alternativ energi frafdreksempelvindkraftverkfårfastsatt en verdi på sin
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kraftsom gjenspellerverdienav slikeproduksjonsfnrmer.

Utviklingenmot et indremarkedinnenfordet eurppeiskefellesskapvil innebære
økt konkurransepå energimarkedeneog avviklIngav monopoler.Målsettingener å
senke energikostnadeneinnenfor EF ved å skapeøktkonkurransemellomulike
energlbærereog energiprodusenter.DersomEF lykkesmed denne politikkenvil
dette medfdreet mer effektivtenergimarked.En nøkkeltilå oppnådetteblir
muligheteneforbrukav "common carrier"-prinsippetved transportav ulike
energibærere.En gjennomføringav detteprinsippetvilkunnereduseretran-
sportkostnadenefor elektrisitetog gassi EUropa.Ved en norsktilpasningtil
det indremarkedvil dettetrekkei retningav økt lønnsomhetav elektrisiets-
eksporttilEUropa.Det er ogsåvedtattdirektivforslagsom vilpåleggepartene
i storeenergikontraktercpplysningspliktan priserog på lengresiktan kost-
nadsforholdfor å skapestørregjennomsiktighetog prislikheti det indre mar-
kedet. Det knytterseg ogsåinteressetilEFsbehandlingav miljøutfordringene
og spesielthvordandettevilpåvirkeframtidigevalgav energibærere1 kraft-
prodUksjon.

UtviklingeninnenforEF på cltsse områdene vil kunne få betydningforNorgesom
Letydelig gass- og elkraftprodusent/eksporbør.Norgesframtidigetilknytnings-
form vis å vis EF vil naturligvis være bestemmendefdr viktigedelerav vår
energipolitikk.En tilpasnIngtildet indreMarked:kan.kreveat ogsåforholdene
omkring kraftomsetningi dennorskekraftsektorenmå endres.Dettegjelderen
rekkeinstitusjonelleog tradijonellerestriksjonerpå omsetningmellom de
ulike enhetene i sektoren.Arbeidsgruppenhar imidlertidikkesettdet som sin
oppgaveå vurderehvordanulikescenarierfor NorgesfdrholdtilEF kan påvirke
NVESznålog oppgaver.Utviklingen,ikkeminstkonsekvenseneforNorge,er meget
usikre.

Tilpasningeneinnenfor EF på elsikkerhetsanrådet bl a. ved innføring av lav-
spenningsdlrektivetcgrNorgestilpesningtildette,innebærerat Norge må ak-
septere internasjonaleprøveinstitusjonersgodkjenningog sertifiseringav
elektriskutstyrog at Nemkomå skillesut sam en frittståendeuavhengigprøve-
institusjonsanmå væreforberedtpå å møtekonkurranse.

Innenfor EF fdregårdet en samordningav tiltakog progrannerfdr energløkono-
misering og energiforskning. Det bliren utfordring for Norge å dra nytte av
det arbeidetsom skjerinnenforEF. Det vilkunnetli nødvendigmedøkt innsats
fdr å etablerenultilateraltog bilateraltsamarbeld,evt.også direkte norsk
deltakelsei prosjekter.

Norge har utviklet betydeligekspertiseinnenforenergisektoren.Bistandtil
utviklingslandpå områderinnenforenergisektorender Norgehar spesiellkcape-
tansevil væreviktig.

3.3 Framtidi o fbr orval "

I likhetmed diskusjonenovenforer ikkedennebeskrivelsetenktå væreuttOm-
mende,men kun omfattenye oppgaverellervesentligcmprioriteringav oppgaver
som venteså følgeav energipolitikkenslikden er Leskrevetover.

I cgmedat omfangetav vannkrafbutbygginger sterkt redusertden siste tid og
fdrventeså holde seg på et moderat nivå, vil forvaltningsoppgaverknyttet til
utbygging av ny vannkraft også Lli betydeligredusert.MUlighetenfor å måtte
stabilisereenergIbnikenkan føre tilat utbyggingav ny energiprodUksjonvil
Lli ytterligereredUsert.Miljøulempeneved vannkraftutbygging kan imidlertid
knmmei et nyttlys med den økte vekt som leggespå fdrurensningenefra fdssile
brensler. For å kunneivaretadet systemvi har ogha en beredskapfdr eventu-
ellenyutbyggingerer det viktigå opprettholdeen basiskompetanseinnenfor
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vannkraftsektoren. Etter arbeids o atnin vil arbeidet med o rust-
• /utvidelse vedlikehold av det eksisterende vannkraft sten bidra til

ettholdelse av slik kom tanse. Utlø te konses 'oner, h 'emfallsaker even-



tuell lovbestemt ad an til vilkårsrevis 'oner vil kunne 1 e besla ° be-
eli 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 cgrprodu-
senter, men blir likevel ikke gjennomfØrt i ønsket omfang. Samfunnsøkonomisk
bør en investere i enøk-tiltak så lenge dette er billigere enn å øke prodUksjo-
nen av energi. Skal enøk bli et reelt alternativ til ny produksjon kreves bety-
dellg statlig innsats og et mer utviklet marked for kraft. Statlige enøk-tiltak
flnansieres over Olje- og energideparternentets Ludsjett og økt satsning inneba-
rer 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
Informasjonog holdningsskapende arbeld.
Opplæring og videreutdanning.
Utforming, iverksettelse og oppfølging av progranmer for:

forskning
utvikling
prototypproduksjon
teknologIspredning gjennan støtte til denunstrasjonsanlegg, innenfor
områdenes nye fornybare energikilder og energiteknologi

Forvaltning av statlige tilskudd.
Normativt arbeid gjennan tilrettelegging av ranmevilkår (lover, forskrifter).
Deltakelse i utvalg, utredninger, internasjonale fora.
Koordinering nellan znyndighetsorganer.
Budsjettforberedelse, prioritering.
Utvikling av energi/enøk- politikk
Enøk i statens bjgg
Enøk i Statkraft

Et viktig framtidig el-ement 1 en miljøvennlig energipDlitikk er sterkere sat-
sing på nyefornybareenergikilderi.tilleggtilvannkraft.Forå gjøre disse
energikilder til et økonamiskattraktivt supplemnt til vannkraft kreves fmt-
satt satsing på forskning, utvikling, prototyp og demonstrasjons programmer.
Statlige oppgaver på dette området er nevnt avenfor sammenmed fOrvaltningsopp-
gavene fraSt.meld. nr. 61. Frismekanismeneblir et viktig virkemiddel fdr å
bidra til ennermiljøvennlig energibruk. Ansvaret for å iverksette miljøevgif-
ter o.l. tilligger Finansdepartementet og arbeidet med dette skjer i et samar-
beid 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 energiøkonomise-
ring skal skje lettere og på en samfunnsøkonomisk riktig måte.

I enkelte sanmenhenger vil et effektivt marked stille andre krav til offentlig
forvaltriing. Større grad av "markedsregulering" og mindre grad av lovregulering
av alle fcrhold vil få klare konsekvenser fOr energi - og vassdragsmyndighetene
cg innhold cgamfang i de oppgaver disse skal ivareta. Det vil Leks. måtte få
konsekvenser fdr utføring og håndhevelse avkonsesjonslovverket (her kommer
ogsåbruk av internkontrollprinsippet inn). Det blir imidlertid en viktig ut-
fordringfdr energiforvaltningen å legge forholdenetil 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:



analyserekraftmarkedet- påpeketegrensningerog muligheter-
framhevetiltak.
gjennamføretiltakfor å få markedettilå fungeretedre.

I en senere fasevil et effektivtmarkedkreveoppfølgingcgkontroll.Dette
betyrat myndighetenemå:

føre tilsynmed markedsansetningenog bidratilat markedet
fungerer,herundereksempelvisspreinformasjonan prIser
kontrollereog regulerede "naturlige"monopolene,herurrIer
sikrefri adgangtilnettet- samenligneleveringsvilkår
sanmenligneeffektivitet
sikrerimeligevilkår/prisformater
sikreleveransevilkårfor snåuavhengigekraftleverandører

sørgefor samfunnshensynved vunlerIngav utbygginger
Desentralisertmarkedkreverutviklingav bedreramnevilkårog ikkedetalj-
styring.(tillatemarkedsorienterteutbyggingsbeslutninger)

Et viktig element i en effektiviseringav krafbnarkedetkan væreen friere
stillingfor Statkraftder selskapetgis en sterkere forretnIngsmessigprofil
cgrfrihettil å fastsetteprisercgrleveringsvilkår.En slikutviklingvilkre-
ve at Statkraftfritasfor flereoppgaveravforvaltningsmessigkarakter.Eisse
cppgavenemå i så fal1 ivaretasav energiforvaltningen.DersamStatkrafti
framtidenfår en frlerestillingvil detteinnebæreat energiforvaltningenmå
tehandle Statkraftsvirksamhetpå linjemed den oppfølgingsam skjervis å vis
den øvrigeenergiforsyningen.I hvorstorutstrekningdetteinnebærertilleggs-
oppgaver eller kapasitetsutvidelsemå drøftes.Arteidsgruppensomtehandler
Statkraftsoppgaverog organisasjanvil drøfteplasseringenavf'orvaltningspre-
gede oppgaver SOM 1 dag ivaretasav Statskraft.NVE-gruppenhar grunnettids-
fristenikkemottattgjennamdrøftedesynspunkterpå dettespørsmåletfra Stat-
kraftgruppen.

Elsikkerhetsvirksomhetenståroverfornye utfordringeri forbindelsemed norsk
tilpasningtilutviklingeninnenforEF.Arbeidsgruppenhar amtaltdettetema i
delinstillingenam NEWO sam Lle oversendtOlje-og energidepartementet1.
juni.Blantcppgaversam vilkreveøkt cppmerksamheti åreneframover vil ar-
beidsgruppennevne:

Forvaltningsoppgavervedkantrollav elektrIskmateriell,utstyrog
apparater,ved norsktilpasningtilEF'sindremarked

Fastsettelseog oppfølgingav felleskvalifikasjonskravfor elektrofagfolk
i forbindelsemed fri tevegelseav arbeidskraftinnenEF/ .8:14•TA

Internasjcnaliseringav elektrotekniskefOrskrifterognormer

Sikkerhetskontrcllav elektrcmedisinskutstyr

Forskningog utviklingInnenfagamrådetelsikkerhet

Elsikkerhetsinformasjontilallmenheten.

Utviklingenmot størretrukav internkontrollprinsippeti statligetilsynsakti-
viteterfcrdreren planmessigamleggingsprcsessinnenfor el.tilsyns-virksomhe-
ten (jfr. amtalenav andreutfordringerfor energi-og vassdragsforvaltningen
over).Elsikkerhetsvirksomhetenstårogsåovenfornye utfordringeri forbindel-
se med ncrsktilpasningtilutviklingeninnenforEF.
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3.4.Vassdr litiskemå1.

Heller ikkepå det vassdragspclitiskeområdeter arbeidsgruppensomtalementå
væreuttømmende.Oppmerksomhetvilbli konsentrertom pclitiskemålsettingerog
utviklingstrekksom venteså berøreNVESoppgaverinnenforvassdragsfbrvaltnin-
gen,enteni formav e o averellerendretvekt1 ' av nåværendeo a-
ver.

Som underlag for arbeidsgruppensvurderingav de vassdragspclitiskemål,vil
arbeidsgruppenførstogfremstvisetil:

St.meld.nr. 46 (1988-89)Mdljøcgrutvikling
St.meld.nr. 40 (1986-87)Om friluftsliv

Arbeidsgruppenhar viderebrukt "Vannressursenei NOrgeår 2000"(rapport03/86
fra Vannressursutvalget),samt "Handlingsplanfor vassdragssektoren"(en rap-
portfra NorskHydrotekniskLaboratorium)som grunnlag.

Ingen av de nevntestorttwsdokumenterimx.noengenerellframstillingav vass-
dragspclitiskeutfordringer,slikdet er for de energipolitiske.Vassdragssek-
toren er dessuten mangeartetog forvaltaingener deltmellomflereorganer,
jfr.kapitte/3.8.1.Dettehar igjensamnenhengmed at det knytterseg et mang-
fold av interessertilbrukenav vassdragene.De framtidigevassdragspolitiske
mål blir av dennegrunnsværtsammensatte.

Arbeidsgruppenvil førstfbrsøkeå avgrensevassdragspolitikkeni forholdtil
de mdljøpolitiskeinteressersom knytter seg til vassdragene.Målsettinger
vedr. enerelleforur orholdi vassdra år etterarbeids
vurderin ikkei vassdras litiske som 01 'e- eneride ementet skal
forholde s til. Arbeidsgruppenvelgeri.dennefbrbindelse definerevass-



dragspolitikksom den litikksom skal ivareta de ulike brukerinteressenes
ssi e krav i.vassdraene.

mindretalletRielland TVedevilhevdeat dennedefinisjonenav vassdragspo-
litikker pregetavmanglendehelhetssynpå vassdragsfbrvaltningen.I praksis
er det lite hensiktsmessigå se kvantitativog kva/itativbrukav vannetså
strengtatskilt.Vassdras litikkmåogså ta hensyn ti/ brukerinteressenes
kvalitetsmessigekrav.

Den s klartviktigstetwukerinteressei vassdrageneer knyttet
til den energimessigeutnyttelseav vassdragene.Clje- og energidepartementet
som hovedansvarligfor landetsenergiforsyningmå derforforventeså væreopp-
tattav å utvikleen vassdragsforvaltningsam tarnødvendigehensyntillandets
lwaftforsyning.

Det kan derforværepraktiskå delede vassdragspolitiskemål i to hovedgrup-
per. En gruppekanbetegnessom de vannkraftlitiskemål med vassdraene og
omfatter de mål kraftforsyningenhar forvaltningenav vassdragene.Vi
har derettervalgtå omtaleen gruppevassdragspolitiskemål som favner hensy-
net til de øvrie brukerinteresseri vassdragene.Innenvassdragsforvaltningen
vil det i fleretilfellerværenøcWencligireden avveiingmellan to grup-
per av tildelsmotstridendevassdragspolitiskemål.

Det synesklartat vektleggingenav de vannkraftpalitiskemål i forholdtilde
øvrige vannbruksinteressercgrmålvil væresterktavhengigeav hvilkenkurssom
velges når det gjelderenergidekningen.Sannevntunder "energipclitiskemål"
er det framtidigeomfangav elektriskkraftprodusertfra gass usikkert både
som følge av usikkerhetamkringetterspørselenetterkraftcgpå grunnavmil-
janessige konsekvenserav slikel-produksjon. Når det gjelder de mi1jømessige
konsekvenser,framgår det av St.meld.nr. 46 (Riljø ogutvikling)at energi-



sektorenmå stillesoverformiljøkravsom sikrerat vi når målene am begrens-
ningeravutslippav svoveldioksyd,nitrogenoksyderogrkwbondioksyd.

Man vil arbeidefor å få en gradvisutflatingav energiforbruketframmot år-
hundreskiftet.Dettevil væreet resultatavbl.a. de utslippsbegrensendeti/-
tak som er skisserti St.meld.nr. 46.Det skalskjeen overgangfra de mest
forurensendeenergikildenetilde mindreforurensende.Dettekan be at u/em-

ved vannkraftu in en kan kommei et tt 1 s ved de fareneen served
bruk av fossilebrensler.En redusertbrukav fossilebrensler til stasjonære
formål vilkunnemedføreøkt etterspørselettervannkraft.Det er ikkenoe som
tyderpå at vernellerbrukav vannressursenetilandre formål vil få samme
økonamiskebetydningsom vannkraftproduksjon.Det er hellerikkenoe som tyder
på at andrefbrnybareenergikildersanbølger,vind, sol og varmepumperkan
konkurrereøkonamiskmed vannkrafti storska/a.Det understrekesi St.meld.
nr. 46 (1988-89)at en må prioriterehøyestde oppgaveri miljøpolitikkensom
er nødVendigefor å sikreenbærekraftigutvikling.Andremiljøoppgavermåvur-
derespå linjemed tiltakog reformerellersi samfunnetsom også sikter mot
bedre velferd på kortsikt (s.57).En økt etters rselettervannkraft a.
mil'ørnessie forholdvil derforkunneføre tilat de øvrie vassdras litiske
mål blir sk'øvetnoemer i bak . Arbeidsgruppenhar lagtdettetilgrunn
for sin videreamtaleav vassdragspolitiskemål.

Om vannkraft litiskemålsettiner I St.meld.nr. 46 (1988/89)uttalesdet
bl.a.:

Stortingethar vedbehandlingenav Samletplanfor vassdrag
(St.meld.nr. 53 for 1986-87)sluttetseg tilat 125 Wh er
en rimelig illustrasjanpå en skånsomvannkraftutbygging.
Dettetilsvarerat et kraftpotensialetilsvarendekategori
I og en del av kategoriII i Samletplanbyggesut. En ut-
bygging utover dettevil gi meget kostbare og/eller kon-
fliktfylteprosjekter.På langsikter utbyggingsmulighete-
ne uansettbegrenset.Derforer detforeløpigikke aktuelt
å endrepolitikkenfor forvaltningenav vassdrag.Regjerin-
gen vil fortsattleggeSamletplanfor vassdrag til grunn
for kraftutbyggingen."

Et hovedMålvil på dennebakgrunnværeå utnyttede eksisterendevannkraftres-
surseneså rasjoneltsommulig.Dettekan bl. a. oppnåsgjennomopprustning/ut-
videlseog optimaliseringav driftenav det eksisterendevannkraftsystemet.Da-
gensvannkraftsystemvil utgjøre"ryggraden"i Nbrgesenergiforsyningbåde på
kort og langsikt,uansettamfangog tempoi viderekraftutbygging.

For å kunneivaretadet systemvi har ogrhaen beredskap for eventuellenyut-
byggingerer det viktigå opprettholdeen basiskanpetanseinnenfor vannkraft-
sektoren.Etter arbeidsgruppensoppfatningvil arbeidetmed opprustning/utvi-
delseog vedlikeholdav det eksisterendevannkraftsystembidratil oppretthol-
delseavslikkanpetanse.

Vannkraftutbygginghar gjennom langtidværtunderlagtstrengoffentligkon-
troll,ogrharværtledendenårdetgjelderkonsekvensanalyserog avioøtendetil-
tak.Dettevilbli videreført.

Andre vannbruksmale

Andreinngrepi vassdragennkraftutbyggingog regulering har tilnå værtofret
litenoppmerksomhet.Mangeav dissetiltakenevilpåvirkekvantitativeog kva-
litative forhold ved vannressursene.Slikeinngrepvil gjennomå påvirkevann-
føring kunnepåvirkeden energimessigeutnyttingav vassdragene.Inngrepenevil
også kunnemedføreskadeellerulemperfor andreinteresseri vassdragene.Det
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skaiderforforetas en samletvurderingav konsekvensene når slikeinngrepbe-
handlesetterVassdragslovens bestemmelser.

Ei1devalg ved jordbruksvanningog lokalvannforsyningpåvirkerkvantitative
fbrhold i vassdragene. Må/etfor vannforsyningen er å skaffenok vannlasd stor
gradav leveringssikkerhetcgmed tilfredstillendehygieniskkva/itettilalle.
Det er i dagflere utilfredstillendeforhold.i millionnordmennhar drikkevann
sam Ikkeer godkjentavhelsazzij=iighetene.Størstedelen av befolkningen forsy-
nes med overflatevann.Overflatevannethar i en del tilfellerdårlig kvalitet.
Grunnvannetsan ofte har en bedreog sikrerekvalitet,har tilnå ikkeblitt
Lenyttet i særlig gradsomvannforsyningskildetilstørrevannverk.økende bruk
av grunnvann vil ha helse- cgmiljørnessige gunstigeeffdkter.Vannfbringi
vassdragog grunnvannsuttakpåvirkerhverandregjensidigogznåsees i sammen-
hengr.

Vassdragenesbetydning sam rekreasjonsamråder,særligi nærheten avbyer og
tettsteder,gjørat cgsåallmennhetensinteressermå inngåi de vurderingersom
fbretasnår det skalgjøresinngrepI vassdragene.

I vassdrag hvor det er tekniskeinngrep,må det væreet mål å få en optima1
bruk av vannressurseneog oppmuntre til et mer effektivtsamarbeidmellom de
fbrskjelligebrukerinteressene.I svært mange ncrske vassdrager vannkraft den
største"bruker"med daminerendeinteresserog med råderettoverreguleringsma-
gasiner og tappeanordningerfbr styringav vannføringen.Med de miljømessige
ftreler en ser ved vannkrafti forholdtilfbssilebrenslerer det som tidli-
gerenevntgrunntilå forventeat vannkraftinteresservil ha en fortsattdami-
nerenderollei.regulertevassdrag.Plan-cgrbygningslovendannerhoveddelenav
det fbrmelle lovgrunnlagfor vannbruksplanleggingsam er et vIrkemIddelfor å
samrdne de lokalebrukerinteresseri. vassdragene.Vannbruksplanleggingv11
derfor i hcvedsakværeet ansvarfbr kmmuner cgrfylkeskommunersan del av det
vanligeplanarbeidet.

På grunn av økendeaktivitetlangsvassdr~ blirsamfunnetstadigmersår-
bert ved flom.Verdienesam er lagtned 1 bygningsnasse,velerog annet i de
vassdragsnæreområder har øketkraftig1 de senereår.Det er en klar tendens
til at skadeamfangetøker.Det har I de senereår værtstore utbetalingerfra
forsikringsbransjenpga.flanskader.A sikresamfunnetzrt flanskadermå derfor
regnessan et viktigmål Innenvassdragsforvaltningen.

"tiske

Vassdrag vernetetterVerneplanfor vassdrager samhovedregelbarevernetmot
kraftutbygging.Andre formerfbr inngrepsam Leks. massetak, velbyggingog
annen byggevirksamhetkan redUsereverneverdieneknyttettilde vernedevass-
dragene,På bakgrunnavde storeøkoncmiskeverdiersamfUnnethar gitt avkall
på ved beslutningam å avståfra vannkraftutbyggingi dise vassdragene,kan
det væreuheldigan de verdiersam er beskyttetpå dettevis skullebli ødelagt
ved andreformerfbr Inngrep.Naturvernlovenkan i dagbare i begrensetamfang
benyttesfor å vernevassdragmot slikeinngrep/tiltak.Det bør væreet viktig
mål å få til en riktigvektleggingav vernelnteressenei dise vassdragenenår
andreInngrepplanlegges.

Det er et miljøpolitiskmå1 å reduserefbrurensningenetilvassdragene.Dette
gjelderbådeutslippfra Industrien,kamtunaleavløpsanleggog landbruket.Ut-
slippeneav fosfor ognitrcgen vil bl.a. forverre oppvekstvilkåreneog leve-
vilkårenetilde organismersam leveri vassdragenecg bidrardessutentilfor-
urensningenavNordsjøen.Entetydeligdel av disseutslippeneskriversegfra
jorderosjon. Skadevirkaingene avr slike fbrurensninger er avhengig av fortyn-
ningsgradeni vassdragene.Miljøhensynvil dermed indirekte kunne øve innfly-
telsepå vannkraftinteressenegjennamå pdvirke manøvreringen av vassdragene.
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3.5. Framtidi o for vass& orval ' en.

tråd med måldiskusjonen ovenfor (jfr.kapittel.3.4) vil vi her skille mellom
vann1auftralaterte oppgaver i vassdragsfarvaitaingen, oppgaver knyttet til for-
valtningen av andre brukerinteresser og tilslutt oppgaver sam følger av miljø-
pclitiske mål.

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

Vannkraftrelaterte o

Oppgavene innenfor vannkraftsektoren vil til en viss grad være avhengig av
hvilken kurs sam velges når det gjeldPr framtidig kraftetterspørsal og energi-
dekning. Som redegjort for i kapittel 3.4 er det her stor grad av usikkerhet
mht. den framtidige utvikling.

Det må imidlertid uansett ventes at o avene i forbindelse med in er
vil avta. Oppgavene innenfar vannkraftsektoren i framtiden vil derfor i hmed-
sak 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 vil-
kår og endring avman7»reringsreglemantet. amfanget av disse oppgavene vil til
en viss grad være avhengig avhvordan regelverket på amrådet utformes og etab-
leringen av et mer effektivt kraftmarked med overgang fra kun lovregulering av
aktuell virksamhet til cgså regulering gjenrlan markedet.

Du dette er sentrale cppgaver for NVE, vil det bli gitt en nærmere amtale av
disse oppgavene under kapittel 3.8.

Oppgaver innenfor vassdragssektoren for å nå målet an en optimal drift av det
eksisterende vannkraftsystanet ligger innenfor anrådene:

Tilsigprognoser
Tilstandskontroll og overvåking
Forholdet til øvrige vannbruksinteresser

Effektiv datainnsamling vil væreav 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 observasjons-
nettet cgrmer effektivbruk av feltpersonell.

Oppgavenevil her ligge på en større grad av autamatisering, samt en rasjonali-
sering 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 klimaendringervil
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 tilandrebrukerintemsseri vassdr

En rekke andre vannbruksinteressercgflere forhold i og rundt vassdragenekre-
vermyndighetsmedvirkning. 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-



middel for å saffordne de lokale vannbruksinteresser.

Vannfor fra ann

Den overveiendedel av vannforsyningeni Norgeskjerfra overflatevann- sjøer
og elver.Mliljømyndighetenearbeiderfbr at øktbruk av grunnvannskalbli til-
lagt nEr vekt i landetsvannforsyning.Det er viktigå sørgefor at man har
godtgrunnlagfor å vurdereegnethetentil slikekilder, særlig nær byer og
tettsteder.Det er ogsåviktigå få bedrekjennskaptillandetsgrunnvannpoten-
siale,både i løsmasserog fjell,samtkartleggeforurensningsom kan påvIrke
grunnvannet.

Finansde ementetsmedlemmervil visetilat hverenkeltkommuneer ansvarlig
for sin vannfbrsyning, med Fylkesmannen sam samordningsetatfor flere kommuner
Innen fylket. Flnansdepartementetsmedlarmerkan ikkese at det er dennear-
beidsgruppens ansvar å ta opp hvordan arbeidetmed vannforsyning fra grunnvann
skal prioriteres og gjennomføres.

Flomvarsl /flansikrin

For å sikresamfunnetmot flanskaderkan detbådeiverksettestiltakfor å for-
hindreflammerog ti/takfor å begrenseskadeneved flam.

I regu/erte vassdrager detnulighetertilå oppnåflamdempingcgrbedreflom-
kontroll.Fcrutsetningener en hensiktsnessigmanøvreringav magasinenei flom-
situasjoner.For å kunnegjøredet er en avhengigav godehydrologiskeprogno-
ser.Eet må derforarbeideskontinuerligfbrå tedrede hydrologiskeprognoser.
Det vi/ cgsåkunneværeforholdi manøvreringsreglanentet som gjørdet vanske-
lig å få gjennomførten effektivflandanping.I forbindelse med endring av ma-
nøvreringsreglementerog fornyelseav konsesjoner bør en derforcgså tenke på
flomsikring.Flomvarslingvil ogsåværeet tiltakfbr å begrense flanskader.

Alleflammervil imidlertidikke kunne forhindres, og det er derforcgsåviktig
å vurdere tiltak for å begrense skadene ved flam. Eettekan tl.a. gjøres ved
sikringstiltak(fbrbygninger)på de mestutsattestrekningene.Entegransning
av skadene kan cgsåskjeved atkostbartutstyrfjernes eller sikres fØr en
flom. Fcrutsetningfdr detteer imidlertid at en har tilfredsstillende flom-
varsling.

Almenhetens interesser.

Almenhetensinteresseri vassdrageneer blant de fOrholdsammå tilleggesvekt
ved nyndighetenes behandling av forskjellige inngrep.Det er viktig at hensynet
til almanhetensinteresseri vassdragenefbrtsattinngåri de avveiningersam
skalfbretasnår det skalgjøresinngrepsamhar innvirkningpå vassdragene.
Det tørf.eks. utredesam det kan cgrbøretableresordningersam avveierverne-
verdieni dise vassdrageneogsåmot andreformerfbr inngrep.

Det bør derfor fastsettesretningslinjerfor saksbehandlingeni forholdtil
vassdragsloven§§ 104-106.Inngrepsam vil gå innunderen slikordninger
eks. etableringav oppdrettsanlegg for fisk, jordvanningsanlegg,vannforsyn-
ingsanlegg,bygging i ellerovervassdragoguttakav grusfra vassdrag.

Mil 'es litiske o aver i vassdr ene.

For å reduserefcrurensningenetilvassdrageneer detnødvendigrasdflerefor-
skjelligetiltak.Det gjelderbåderensingav utslipp, bedre avfallshåndtering
og bedre avløpsanlegg.Forvaltningsoppgaver vil her væreutfbrmingav krav og
kontrollmed at kravenecverholdes.
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Som nevnt underkapittel3.4 skriveren betydeligdel av utslippeneav fosfor
og nitrogensegfra landbruket,og det er særligtapav jordfra dyrkede area-
ler (erosjon)sanbidrartildette.En sentraloppgaveinnendetteområdetvil
derforværeå forhindreerosjon.Dettekan bl.a.gjøresved elveforbyggingerog
ved etableringav kantvegetasjon.

Holdningsskapendearbeid vil væreviktigfor å beholdevassdragetsmiljøtil-
standutenunødigeinngrep.

3.6 " • avdirektoratso aver.

Arbeidsgruppenhar ovenforskissertflereaktuellearbeidsoppgaverfor energi-
og vassdragsforvaltningenutenå ta stillin tilhvilkeor anersombør utføre
oppgavene.I de flestetilfellerblirdet spørsmålom å etablereen hensikts-
messigarbeidsdelingmellanClje-ogenergidepartanentetog NVE. Det er også
nødvendig å fOreta en avgrensningav ansvarsfordelingenpå miljøsidenmellan
Glje-og energidepartementetog Miljøverndepartementet.I saker knyttet til
produksjonog dl.stribusjanav oljeog gassvil det ogsåmåtteforetasen av-
grensningnot Cljedlrektoratetog.mot Samferdselsdepartementetmed underlagte
etater i saker vedr.ikkestasjonærenergibruk.I vurderingenav hvilkefor-
valtningsoppgaversombør utfØresav NVE har arbeidsgruppenlagt såvel prin-
sipielle vurderingertil grunn såvelsomretningsgivendeuttalelseri stor-
tingsdokumenter.Arbeidsgrunpmlharbla.tattutgangspunkti prinsipiellebe-
traktningerfra NOU-1989:5"Ehbedrecrganisertstat".

Departementetsoppgavervil i utgangspunktetværepolicy-utforming,overordnet
planleggingog regelverksutforming,menset direktoratgisfullmaktav overord-
net myndighet til å forvalteloverog forskriftersamtutføreandrecppgaver
etternærmereretningslinjer.Utoverdettehovedprins.ipper det vanskeligå
trekke et skarptskillemellomhvilkeforvaltningsoppgaverdepartementeneselv
skalivaretaog hvilkesam skaltilleggesunderliggendeorganer. Underliggende
organer gis kompetansetilå treffevedtakinnenforde rammerdet ansvarlige
departementtrekkeropp 1 sineinstruksjoner.Farvaltningsoppgavenesart spesi-
t m.h.t. hvorvidtde reiserspørsmålav politiskbetydnInger ofteet avgjø-

rendemment som tilsierhvorvidten oppgavekan delegeres,ellermå løses med
den nærhet tilpclitiskledelsesannuliggjøresved at departementetivaretar
cppgaveneselv.Etfaringviserat en rekkeenkeltsakerlett kan få pclitiske
overtoner.Lepartementetbør sam ansvarligfor utformingav politikkenpå for-
valtningscmrådet,ha trukketopp de nødvendigerammerfor at slike saker Llir
gitten pclitiskfcrsvarligbehandling.

Med unntakav storesakeravprinsipiellart ellermed politiskeimplikasjoner
som f.eks.må foreleggesRegjeringellerStorting,bør færrestmulig enkeltsa-
ker behandlesi departementet.Det kan foregåen delegering1 sakerder detkan
etableressikkerpraksisog 1 sakersam inneholderlitepolitiskskjønn. Lette
kreverat det juridiskegrunnlager klarlagtgjennom/overogfOrskrifterog at
underliggendeorganerfcrøvriger gitten godbasisfor saksbehandlingog inne-
har den nødvendigekompetanse.Arbeidsgruppenvil anbefaleat Clje-og energi-
departarentetcg NVE foretaren kritiskgjennomgangav hvilkesakersom krever
behandlingi departementet,men ogsåan M1E kan delegereoppgavertilandree-
tater.Etatensvirksamhetsplanerbør kcordineresslikat en sikreren hensikts-
messigansvarsfordeling.

Forholdetmellom en rekkedepartementerog underlagteetaterer pregetav at
det over tid er utvikleten noe tilfeldigarbeidsdeling.Delvis følger ikke
oppgavefordelingende prinsippielleretningslinjersom er gjengittoverog del-
vis har de underlagteetatergradvispåtattseg oppgaversom gårutover etate-
nes instruksjonsfestedegjøremål.

Forholdetmellom Glje- og energidepartanentetog NVE er ogsåpregetav oven-
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nevnte karakteristikk. Flere oppgaver sam idag utføres i Glje- og energidepar-
tementet kan med fCrdel delegeres til NVE og det er cgså grunn til å se kritisk
igjennam det forvaltningsmessige gnmnlag for enkelte av NVEs gjøremål. Arbei-
dsgruppen vil også understreke at visse cppgaver med pclitiske implikasjoner
bør utføres i nærmeresamarbeid med Glje- 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 an-
svaret fceNVES gjøremål er i dag fordelt mellam Ehergiavdelingen og Vassdrags-
og 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 Glje- cg energidepartementet, men vil
anbefale at departementet gjennamdrøfter Olje- og energidepartementets interne
organisasjan som ledd i oppfØlgingen av arbeidsgruppens rapport.

'ttel 3.7. A

•

av NVEs zolle o ave r i den frantidi
ozval ' .

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 energifor-
valtningen 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-avdelingenehar
beskreveti sinerapporteringertilarbeidsgruppen. ret synesderfor idag lite
aktue/t å utvikle noe større ftrvaltningsapparat med sikte på repetiv behand-
lingav saker knyttet til 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 Olje-
og energidepartementet. Arteidsgruppen vil peke på at prosjektorganisering er
en hensiktsmessig metode ved behandling av sporadiskestørreforvaltningsoppga-
ver sam ikke krever permanente tilpesningeri organisasjonen.

Den betydelige nedgang i utbyggingen av nye vannkraftprosjekter tilsier at
forvaltningsoppgaver knyttet til dette vil avta og dermed gi IVVE farre oppga-
ver. framtlidige arbeidsoppgaver på dette området vil foruten nye utbygginger
knytte seg til opprusting av eldre kraftverk, fastsettelse av fcrnyede konse-
sjansvilkår 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 cpp-
gaver san kan fcrenkles betydelig eller bcrtfalle. Dette tilsier etter arbeids-

o atnin at det 'ennom en amstillin s sess burde være
fbr å fristile ka itet. Nedenfor vil arbeidsgruppen diskutere aktuelle nye
oppgaver i større detalj.

•

Arbeidsgrup~ vurdering av NVEs framtidige oppgaver på enøk-anrådet støtter
seg hovedsakelig til regjeringens forslag i St. meld.nr.61 Om energiøkonanise-
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ringog energiforskning.NVE har hittilførstog fremstarbeidetmed enøkspørs-
mål knyttettil tilgangssiden.NVE har idagansvaretfor dennedel av enøkar-
beidet. Etatenhar for detteformålforvaltetde enøktilskuddsordningersomer
rettetinnmot eforsyningen;Kap 1890post60 Tilskuddtilvarmeplanerog Post
70 Tilskudd tilelektrisitetsforsyningen.I stortingsmeldingnr. 61 heterdet
Ll.a:

"En betydeligøkt satsningpåenergiøkonomiseringvilkrevestyrkingav den
offentligefdrvaltningenav virkemidlene.Detaljerteoppgaversomutforming
av handlingsplanerogrprogrammerpå bransjenivåkan desentraliseres.Dette
gjelderogsåoppgaverknyttettiloppfølgingav statligeprogrammerog på-
legg am enøktiltak.Departementetser det somnaturligå benytteNVE til
slikeoppgaverframfdrå opprettenye forvaltningsorganer.Dettevil inne-
bære en utvidelse av NVEsoppgavertilå omfattebrukersiden.For ikkeå
forstyrrekontinuiteteni pågåendeenøk-aktiviteter,må en slik overføring
av arbeidsoppgaverskjegradvisog i et nartsamarbeidmellomdepartemente-
ne, NVE cgrberørtefagmiljøer.De statligevirkemidlerfor energiøkonomise-
ring er varierte og rettetmot en rekkesektorer.Det følgerav detteat
NVES oppgavervilmåtteforventeså variereavhengigav hvilke virkemidler
regjeringog stortingtilenhvertidvelger.Ogsåi framtidenvil departe-
ment et og NVE tildelekvalifiserteinstitusjoneransvaret for gjennomfø-
ring av spesiellesektor-ellerbransjerettedeprogrammer."

Med utgangspunkti dettevil arbeldsgruppenforeslånoenhovedprinsipperfor
fordelingav enøk-arbeidsoppgaverffellomdepartementetcg NVE.

01 'e- ementet

Enøk-pclitikken:

Fastsettemålenefor enøk-politikken
Meldingsarbeld
DefinererammebetingelsenefOr enøk-virkemidlene
Ansvarsfordelingen:brukerne- lokalemwldigheter- eforsyningen-sentral-
forvaltningen
Lov-og fdrskriftsarbeld
Budsjettforberedelse/prioritering
Virkemiddelprioritering/valgav programmråder
Myndighetskoordineringpå politisk/dept.nivå
Ledelse/deltakelsei utvalg/styringsgrupper
Ansvarligforinternasjonaltenergipolitisksamarbeid

es vassdr - 'verk

Forvaltningav enøk-virkemidlene:

Rådgiverfdr departementeti endk- politikkog virkemiddelvalg
Foreslåtiltak/budsjettforslag
Utformeforslagtilhandlingsplaner- forberedetiltak/programmerpå opp-
dragav departementet
Gjennomføre/følgeoppprogrammer/forvalteprogrammbudsjetter
Følgeoppkonsesjons/kontraktsvilkår/forskrifter
Ledelse/deltakelsei utvalg/styringsgrupper
Deltai internasjonalefdra
På forespørselfra departementetgi bidragtilpolicyutformingi departement-
et.

Departementethar fdrutsattat ncrskekompetansemiljøerfortsattskalbenyttes
og gis en sentralrollei gjennomføringenav spesialiserteenøk-programmer.
NVES rolleblir i dennesammenhengå sikreat spesialprogrammerblirforberedt
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og tildelt og å følge opp at statensmidlerbenyttesetterfcrutsetningenog at
de ulike virkemidlerhar den tilsiktede virkning.

, f " der/Proto desnonstras"ansvirksanhet

En økt satsingpå nye fornybareenergikilderskjerførstog fremstgjennanbe-
tydaligøktemidlertilforskning,utvik1ing,prototyp og demonstrasjonspro-
sjekter. Olje-og energidepartementethar hittilse1vfordeltdIssemidlertil
ulikeforskningsråd,institutterog industribedrIfter.Dersan nye fornybare
energikilderskalkunnetasi bruksav et reeltoppdelmingsalternativkrevesen
innsikti hvilkenrolledisseenergikilder kan spille1 energisystemetog en
pådriveraktivitetmot aktualleenergiprodusenter.

Prototyp og demonstrasjonsmidler (PoD) kan benyttestilå støtteigangkjøring
avprøveanlegg.NVE har i vesentligstørregradenn Glje-og energidepartemen-
tet forutsetningerfbr å bedømmeden systemmessigeinnpassingav slikeenergi-
kilder oghar en kontaktflatemot energiforsyningensom gjørat man Ledre bør
kunne ivareta en slik pådriverrolle.Olje-og energidepartementethar 1 St.
meld. nr. 61 am Energiøkonamisering og energiforskningfbreslåttat NVE trekkes
sterkereinn i.forva1tningenavprototypog darenstrasjonsmidler.Detteinneba-
rer at NVE'Llirtiilagtansvaretfor å ftwvaltedenneLudsjettpostherunder:

ivaretaen pådriverralle mot energlforsyningenog andrepotensielleenergi-
prodUsenter

Programadministrativeoppgaverherunder:

vurderekriterierfor tildelingav PoDmidler
behandlesøknader- sikreat tilskuddblirbenyttetetterintensjonene
driveresultatoppfØlging

Arteldet bør skje i.nært samrådmed Olje- og energidepartementetsam stiller
tilskuddtilfor ' utviklin tildisposisjonfor de aktuelleforsknings-
råd.

Effekti av kraftmarkedet

De generelleretningslinjerfbr fordelingav oppgavermellamdepartementog
direktoratsam arbeldsgruppenhar trukketopp,innebærerat de tilsynspregede
aktiviteterplasseresi NVE og de mrmative aktiviteteri departementet.I fbr-
bindelsemed effektiviseringavkrafbnarkedetinnebærerdetteat departementet
må ta ansvaretfbr den administrativeogpolitiskeprosesssam er påkrevetfor
skapede rammebetingelsersankrevesfbr å utvikleet fUngerendekraftmarked.

Det tilretteleggendearbeidomfatterfwberedeiseav en politiskbeslutnings-
prosessherunder bl.a. lcvfortedredelser cgutforming av andregenerelleramme-
betingelserfor markedsaktørene.Direktoratsfunksjonenbørværeentilsynsrolle
fbr å påse at regelverketfØlges.Sbm for de flestecppgavervil det oppstå et
grenselandhvor begge etaters cppgavergliroveri hverandre.Dettegjelder
særligoppgaverknyttettildirekboratetsrollesom informant,rådgiverog pre-
missleverandørfor de cppgaversanindivaretas1 departementet.NVEs tilsyns-
fUnksjoneri fOrbindelsemedny Energilovvilmåtteutredesvidere.Spesieltmå
må det etableresen hensiktsmessigrollefordelingog samarbeidmellomNVE og
Fristilsynet.

Dcke- stas"anær

Det knytterseg relativtfå forvaltningsoppgavertil energibrukeni transport-
sektorenspesifikt.Innenfor oduksbn distribusbnav drivstafferer myn-
dighetenesinteresseførst cgrfremstknyttettilsikkerhets-cgndljømessige
spørsmål som ivaretasav etablerteforvaltningsorganer. Bruken av drivstoffer



avhenger i stor gradav samferdsels-og miljøpolitiskeforholdog påvirkesi
litengradgjennornenergipolitikken. Olje-og energidepartementetsamarbeider
med de berørte departementerom sporsmålknyttettildrivstaffvalg(gass)og
yterbistandtilforskningog utviklingfdr energieffektiviseringi transport-
sektoren.MIdler til forskningog utviklingforvalteshovedsakeligav forsk-
ningsrådene.

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~

Vassdragsforvaltningutøvesavmange departementer,direktoraterog andreytre
etater,fylkesviseogkamunale myndigheter,bedrifterog enkeltpersoner. Av-
klaring i ansvarog arbeidsfordelingsøkesnå løsti direktesamarbeidmellom
to elleret fåtallinstitusjoner.

Arbeidsgruppengjennomgårnedenforsvakheterog styrkeved dagensforvaltnings-
system.Vår oppgaveer ikkeå foreslånoenendringav dagens relativt kompli-
serte system på andreområderennde som direkteberørerNVE. Ideeltsettbør
det være ett departementog en ytreetatsanhar ansvaretfor et avgrensetfdr-
valtningsamråde,men arbeidsgruppeninnserat dettei praksisikkealltider
mulig.På vassdragssiden kan det utviklesen mer samordnetforvaltningmed sik-
te på å få framhelheteni de forskjelligetiltakenesampåvirkerutviklingeni
vassdragene.

Når det gjelder ansvaret for miljøvernarbeidet legges det i St.meld. nr. 46
(1988-89) avgjørende vekt på at hensynet til en bærekraftig utvikling innarbei-
des 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
fdrebygges.

R br" en vil fastl e mål for mil "øforbedr" ene innende fdrsk'ellie sek-



torene.M11'øvernde ementetsamordnerdette arbeidet.Mll'øve •het-
enesansvarvil li e i å sikreen koordinerin sikreat det utvikles
stemerfdr overvåkin.

01 'e- eneride ementets(OEDs)o ave er å sikreen ras'onellener
vassdrasfdrval ' innenforde rammerr 'erinen har fastsattblantannet °
miljøområdet.


Vannkraftutbygginghar gjennom langtidværtunderlagtstrengoffentligkon-
troll, ogrharværtledendenår det gjelder konsekvensanalyser og avbøtendetil-
tak.Detteer i tråd med de anbefalingersom er fremmeti ovennevntestortings-
melding.Det endeligepclitiskeansvarfor de miljømessigefdrholdi og rundt
vassdragene,hvilerimidlertid på miljøvernministeren.

Eet fagligeansvaretfor vassdragsforvaltningener i dagfordeltslik:
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Kjemiske forhold: Statens Forurensingstilsyn(Sru)
Biologiskeforhold: Direktaratetfor nabirforvaltning(DAT)
Helsemessigeforhold:Helsedirektoratet

Det fcreliggeringen vesentligeuenigheteram dennehovedinndelingenav an-
svarsforholdene,men når det gjelderløsningen av de enkelte oppgaver er det
framdelesbehovfor avklaringer.

Samlet plan: Miljøverndepartanentethar ansvaretfor arbeidetmed "Samlet
plan".Planarbeideter franå av forutsattsamordnetmed vanmgplarmme. (Se
nesteo-punkt).

Vernnot kraftutbygging(VerneplanI-IV): OED/NVEhar forvaltningsansvaret.

Vannkraftogkonsesjonsbehandling:OED/NVEhar fOrvaltningsansvaret.

Vannbruksplanlegging:Detteer et fylkeSkammunaltansvar.BådeNVEIDNcgrFyl-
kesnannenhar engasjertseg.

Vernnot forurensinger:STThar forvaltningsansvaretpå detteamrådet.

FlcrnsiJcring,forbygning,ercsjonsvern,senkingog masseuttaki vassdrag:NVE
har forvaltningsansvaretpå detteanrådet.

Flanvarsling:NVE er den sentralefagetati samarbeidmed brukseierforenInger
og kra.ftselskaper.

Vannforsyning:Sosialdepartementet,MiljøverndeparteffentetcgKixrunaldepar-
terrentethar forvaltningsansvaretpå statligrnlvånår det gjelderhenholdsvls
helsemesslgeforhold,disponeringav arealer og delvis de økonomiske forhol-
dene.Hver enkeltkommunehar ansvaretfor sin egenvannforsyning, med Fyl-
kesmannensom samordningsetatfor flerekommmer og innenfylket.

Jordbruksvanning: Landbrukdsepartenentetv/Statskansulenten1 vatning,Fyl-
kesmannenog IVVEhar alleforvaltningsansvar,med NVE som kcordinerende in-
stans.

Naturvern og landskapsvern:Miljøverndepartanentet/DNhar forvaltningsansva-
ret,men cgsåen rekkesektororganerer i sittlcvverkog gjennompraksispå-
lagt å ta allmennelandskaps-cg'naturvernhensyn- noe sanblirytterligere
framhevet1 St.nEld.nr.46 (1988-89).

Kulturlandskapogkantvegetasjon:De landskapsmessigeforholdenereguleresav
en rekkelover.Plan-ogbygningslcvener det cverordnedelcvverket,men
Vassdragsloven, El-loven og Naturvernlovener sentralefbr vassdrageneog
deresnæramråder.BådeDN og NVE har forvaltningsansvar.Det er uenighet am
ansvarsde7ingen.

Rekreasjonog friluftsliv:Miljøverndepartementet/DNhar fozvaltningsansva-
ret.

Fiske og fisk: For ferskvannsfiskog de anadromefiskeartene(somlaksog
sjøørret)harMiljøverndepartarentet/DNforvaltningsansvaretfor ressursene
og utnyttelsenav dse, og Landbruksdepartementetfor de veterinærmessige
forholdene.NVE yter faglig bidrag når det gjelderfiskefremmendeti/tak og
biotopjusteringeri de regulertevassdrag.

Itansport:NVE har forvaltningsansvaret for fløtning, kanamer ellerprivate
for isveier,ogfylkeskommunenfor rutetransport.



Sikkerhetved anleggi vassdrag:NVE har forvaltningsansvaret,men der dammer
og forbygningerer kanbinert med bro-og velanleggkarmerVegdirektoratetinn,
som delansvarlig.

Virkningerav klimaendringer:En interdepartementalarbeidsgruppehar som
oppgaveå ledeogkcordinereutredningsarbeidetfdr å skaffe grunnlagetfor
en norsk klimapolitikk.Fagdepartementeneer ansvarligefdr utredningerpå
sineområder.

MiljØlnformasjon:NVE har ansvaretfdr informasjonssystemeram tekniskeog
fysiskeforholdi vassdragene(Vassdragsregisteret).Let fdregårogsået sam-
ordnIngsarbeidinnenmiljØinfarmasjanved Statenskartverk.

3.8.2. Ptinsipper for plassering av oppgaver innenfor vassdragsforvaltnin-
gen;

Arteidsgruppentarikkemål av seg å kammemed en fasitpå hensiktsmessigfor-
delingav cppgaverInnenvassdragsforvaltningen.Som tidligerenevntvil vi te-
grense oss til å trekkecppnoenhovedprinsipperfbrhviikecppgaversanbØr
utfØresi NVE ogkommntere hvilkekmkrete konsekvenserdettehar for de nye
cppgaversom er nevntI kapittel3.5,fdrutenenkelteeksisterendevirksamheter
NVE.

Sam Olje-og energidepartementetsdIrektoratbør NVE san hovedregel befatteseg
med oppgaversan hører under clje- og energdministerensforvaltnIngsansvar.
Dette har værtretnIngsgivendefor den avgrensningarbeidsgrupimn har foretatt
i relasjontilde mangeartedeoppgaversam vassdragsforvaltningenståroverfdr.
Statens økende bruk av målstyringog virksamhetsplanleggingvilblantannet
krevedette.Budsjettetfdr underlagteetaterbør relaterestilcppgaversomer
crganiserti en og virksomhetsstruktursanharklar adressetilforesatt
departementsvirksamhetsområdecgrprioriteringer.

Arbeids vil dennebak framheveat NVE bør ioriterede fdrvalt-
nin so averi vassdraene sam har t' tnin til vannkraftsrsmål ( f.

vannkraftre/aterteo averi ka ittel3.5).

Den s interessei vassdrager i overskyggendegradknyttettil
energiprcduksjonen.Det er derfori Glje-og energidepartenentets interesseå
ha en sterkinnflytelsepå alleforholdsom berører de kvantitativeforholdi
vassdragene.Detteinnebærerat Olje-og energidepartementet ogsåmå kunne på-
virkeforvaltningenav vannressursenetilandreformål.

NVE Lør derfor ha en rollei behandlingenavflere av de oppgaversom er nevnt
i kapittel3.5 "Oppgaverknyttettilandrebrukerinteresseri vassdragene".Av-



grensningeni fdrholdtil "andreinngrep"børfølgehovedprinsippetam at slike
aver skalværerelaterttilvesentlie inn e i vassdra sam virker de

siske forholdenei vassdraet.Med vassdragenemenesher vannstrengen(sjØer
og elver).

Slik mindretalletRielland Tvedeoppfatterdet,innebærerdetteat om NVE
skalengasjereseg i ikke-energirelatertvassdragsfdrvaltning,så skaldet være
ensidig til energilnteressenesfcrdel.Dette,i likhetmed andreutsagni ka-
pittel3.8.2,betyren klarnedgradering,og en karakterendring av den ikke-
energirelatertevassdragsfdrvaltning,som i dagutgjørca.halvpartenavVass-
dragsdirektoratetsårsverk.DettekanvanskeligfOrenesmed den uttrykte mål-
settingat OED beholdersinenåværendecppgaverpå vassdragsamrådet,og er også
i stridmed intensjonenei St.meld.rir.46 (1988- 89) om MdljØ og utvikling.
mindretalletmenerat "Vannstrengen"(sjøerog elver)er en fdr sneveravgren-
singog kan ikkeses isolertfra vassdragsnæreamråder.
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Det miljøpolitiskeforvaltningsansvarfor vassdragenepåhvilermiljøvernmdnis-
teren.I St.rneld.nr. 46 heterdet at energlmyndigheteneskalha ansvaretfor å
sikre at utviklingog planlegginginnensektoren er i trådzwd en bærekraftig
utviklingog at budsjettog andre virkemidlerutformes slik at eksisterende
mil jøproblemerreduseres og forebygges.Olje-og energiministerensansvarer å
sikreen rasjanellenergi-og vassdragsfdrvaltninginnenforde rammerregjerin-
genhar fastsattblant annet på miljøamrådet.

Dermad vi/ de cppgaver sam er nevntunderkapittel3.5 "Miljøpolitiskeoppga-
ver" ikke inngå i NVESforvaltningsansvar.Arbeidsgruppenvil imidlertidtil-
føye at den kompetamseNVEharutvikletfdr sinehovedoppgaverkan væreav ver-
di for å løse miljøpolitiske og andre oppgaver. I den grad slik bistand skal
ytes må den imidlertidorganiseresmed ryddigesamarbeidsavtaler,og hvissam-
arbeldeter av noe omfangog varighet,ogsåmed et cpplegg for samarbeide7s
økonomiske sidPr.Slike avtalermå avklaresmed respektivefagdepartement.Rel:
oppdragssalg(brukav oppdragshjemler)trenger ikke fagdepartemente_
godkjennelse.

Arbeidsgruppenhar i pinkt3.8.3nedenfor forsøkt å avgrenseframtidigeoppga-
ver for NVE etterdissehovedprinsipper.

3.8.3 NVEs frætidige rolle og oppgaver

* Verneplan fdr vassdrag. Samletplan for vassdrag.

I St.prp.nr.89 (1984-85)ble det fbrutsatten viderefØringav VerneplanIII
fdr vassdrag.Må/etfdr en VarneplanIV er å dekkeopp manglendetype-cgrrefe-
ransevassdragog vurdereandrevassdragmedverneinteresser.

Olje-og energidepartementet har forvaltningsansvaret for Vernep/anIV, sanfor
de tidligereverneplaner.IVVEvilforberedeutarbeidelsen.Det forutsettesat
Verneplan IV frazrzlegges for Stortingetsamtidigmad nesterulleringav "Sanlet
plan" i 1992. Når det gje1der oppfølgningav alleredevedtatteverneplanerslik
at vassdragsan er vernetmot vannkraftutbygging eventuelt også kan bli vernet
rrotandre inngrep, er detteMiljøverndeparterrentets ansvar gjennan Plan- og
bygningsloven,Naturvern1ovenog Friluftsloven.(1»rigoppfølgingav vernep1ane-
ne er OEDsansvar.

Flnansde ementetsmedlemner(Buttedahl Sundber) vil visetilat det lkke
er fattetbeslutningom en slikutvIde1seav vernetsom 1 fa11 kan få meget
storeøkonomieskkonsekvenser.

miljøverndepartementethar i dag ansvaretfdr "Samletplanfor vassdrag."NVE
har det fagllgeansvaretfor å utrede vannkraftinteressene1 "Samletplan".
"Samlet plan"v11 måtterevideresogsåetter1992.En slikoppfølgInger 1 sin
karakteren typiskdirektoratsoppgave.Arbeldsgruppenantarat en rasjonalise-
rIngsgevinstvil kunneoppnåsom NvE får ansvaretfbrbegge planene,og tilrår
dette.

mil'øvernde ementets re esentant menerat Miljøverndepartementetfortsatt
ha det politIskeansvaretfdr SamletPlan.AIVEutføreralleredeet betydelig

arbeid i forbindelsemedSamletPlan.Dette samarbeidetfungerersværtbra,og
man ønskerat det skalformaliseresgjennom det forslagettilen samarbeidsav-
tale san nå er utarbeidet.Den ønsketerasjonaliseringsgevinstenblirpå 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 forsterkesgjennantilsvarendesamarbeidsavtaler.
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Arbeids øvri e medlemmer vil påpeke at Samlet plan faller klart inn
under OEDs samlede forvaltningsansvar. OEDsansvar for forvaltning av Vass-
dragslovgivningen sam regulerer kraftutbygging og andre fysiske inngrepi vass-
dragene, fcruten målsettinger am at fagdepartementene skal ha ansvar for å
redusere og forebygge miljøproblaner innenfor sitt forva1tningsamråde, under-
tygger dette standtunkt. DIsse medlemmer fdreslår derfar at ansvaret fdr Samlet
plan overføres til OED.

Vannkraft

AVE tehandler saker etter Våssdra sr er' sloven (14.12.1917), Ervervsloven
(14.12.1917) og Vassdra slcven (15.03.1940).

liver enkelt konsesjanssak er tlitt betydaligmer arbeldskrevende med årene,
blant annet på grunn av endret syn på rettigheter og miljøspørsmål.

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 innstillingtil
Glje- og 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.

Olje- og energidepartementet vil ha ansvaret for avklaringene vis å vis de øv-
rige 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 retningslinjervedrørende verdifast-
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 redu-



sert. Dette tilsier etter arbeidS o a ' at det 'ennam en amsti1-
1 s sess burde være a for å fristi1le ka itet.

Opprusting/utvidelser av eksisterende vannkraftverk

er i tråldnied Brundtlandkommisjonens anbefaling om å satse på fornybare energi-
kilder, 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 vårevannkraftverk. Opprusting aiene gir i de
fleste tilfelle dårlig økonomi,og vil derfor som regelogsåpresse fram utvi-
delser. Utvidelser vil nesten ailtld kreve kcnsesjon etter vassdragslovgivnin-
gen. IfØlge NVE er det til nå kartlagtet potensiale på 8,5 TWh, hvor ca. 90
prosent må ha ti1latelse etter vassdragslovgivningen. Inntil 3 TWhregnes rea-
liserbart innen år 2000.

Rjemfall

Rjemfa11 etter ervervs- og vassdragsreguleringsloven vil få mindreomfang i an-
ta// saker de nærmeste årene enn man tidligerehar antatt. Men selv am de fle-
ste 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. Saksbehand-
1ing en vil her bli san for øvrige fornyelser. Detteantales i neste p.lnkt.



Dersom det i forbindelsemedsalgav dethjemfalteleggesopptilat anbuds-
prinsippetskalbenyttes,vildetkreveatNVEharen tverrfagligkempetanseav
ingeniører,økonamerogrjuristerforå kunnevurderedefbrskjelligeanbudene.
En gruppemed densammekompetansevilmåttedeltai forhandlingenemedaktuel-
le kjøpere.Omfangetavdettearbeidetvili storgradavhengeavderetnings-
linjerdepartementetgir.

FOrnyelseavkonsesjonervedutløp/revisjonav viLkår

Det vil tli et økendeantallsakeri forbindelsemedkonses'onersomutlø r
heltellerdelvisetteret visstantailår.Detvil dessutenbli oppgaver
forbindelsemed revisjonavv' . Omfangetav arbeidetmedslikesakervil
væresterktavhengigavhvordanregelverketpå amrådetutfbrmes.Etterarbeids-

	

o a vildetli e muliheterforeffektiviser'/ ras'onalise-
r' i detframtidie arbeidet 'ennomå innfØrestandardiserin enklere
re slin'er.

Endringavmanøvreringsreglanent

Ftabegynnelsenav 1960-årenebledetvanligå tainnenpost1 manøvreringsre-
glementetam at dettekunneendresdersamvannslippingenmedførte skaderfor
allmenneinteresser.I de senereår ervilkåretstadigoftereblittutdypet
slikat det i.en rekkekonsesjonerer slåttfastatreglementetskal tas opp
tilny vurderingetteren visstid,fbreksempelfemellertiår.

Spørsmålan endringavmanøvreringsreglanantkanogsåkcmneoppi forbindelse
medflanberedskap.

Overføringav vassdragskonsesjonervedsamnenslåinger/cmorganiseringerinnen
elforsyningen.

I forbindelsemedcmorganiseringerinnenkraftsektorenmå allefOrmaliavære
orden.Detinkluderertlantannetå cverføreeksistertendekonsesjaner/tIllatel-
ser tilde nyejurldlskeenheter.Omfangetav arbeideter vanskeligå Ledømme.
Prosessen med omorganiseringav elforsyningenfbrventespågåi langtid.

Kontrollmedoverholdelseav konsesjonsvilkår

foretasi dagav,HydrolcgiskavdelIng(mInstevannførInger),Avdelingforvass-
kraftundersøkelser(magasiner)ogNatur-og landskapsavdelingen(tipperog ter-
skler).Kontrollfunksjonenvilnå bliorganisertetterInterkontrallprinsippet.
En arbeidsgruppei Vassdragsdirektoratetutredernyerutinercg retningslinjer.
En slikcrganiseringvilkunnegirasjonaliseringsgevinster.

"Andre"InngrepetterVassdragslovenss§ 104-106

I kapittel3.8.2skissertearbeidsgruppenethavedprinsippfbrOlje-og energi-
departew-ntetsogNVESoppgaveri tiiknytningtil andre brukerinteresseri
vassdragene.Her sierarbel&gruppenat slikecppgaverskalværerelaterttil
vesentligeinngrepi vassdragsampåvirkerde fysiskeforholdenei vassdraget.
Med vassdragenemeneshervannstrengen(sjøerog elver).Slikeinngrepberøres
av Vassdragslcvens§§ 104-106.MedhensgntildeflnIsjonav "Vannst~en" vi-
sermindretalletKielland Tvedetilsinmrknadpå side43.

Mil 'øvernde ementetsmedlemvilpåpekeat detalleredeer innarbeideten god
praksisog arbeidsdelingmellanfbrskjelligetaternårdetgjeldermyndighets-
fordeling.To eksemplerer tillatelseri forbindelsemedjordbruksvatningog
vannforsyning.Slikeetablertearbeids-cgmyndighetsfbrdelingerbør utvikles
og utvidespå områderderdet erbehovfordet.NårdetgjeIder"andreinngrep"
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kan det på enkelte anråder være nødvendig med nærnere avklaringer. Derfor bør
energi- og 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 uhen-
siktsmessig at myndighetsforde1ingen fdr inngrep skal avgjøres fra sak til sak.
Eette sikrer ikke kravet til en enhetlig ogkoordinert saksbehandling, gir opp-
hav til kompetansestrid mellam myndigheter og skaper en vedvarende cguti1fred-
stillende situasjon fdr de sam er berørt av fagamrådet. Vassdragsloven fdrva1-
tes av Glje- og energidepartementet. Det vil derfor være naturlig at disse opp-
gavene legges til OED/NVE. Arteidsgruppens medlarmer har i kapittel 3.1 og
4.5.1 i rapperten sterkt understreket Lehmet fdr en klarheti myndighetsforde-
lingen 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 te for saker av den det anfan
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 ret-
ningslinjer samt sørge for utarbeidelse av lov og forskrifter. Clje-og energi-
departementet vil videre være klageinstans og cgsåi enkeltsaker av prinsipiell
betydning treffeførsteinstansvedtak.

Disse "andre" inngrepene vil være svært forskjellige i amfang og virkninger for
almene interesser. Det er derfor nødvendig med en "siling" av saker, slik at
bare de med vesentlige virkninger karuer til konsesjansbehandling. I den for-
bindelse 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 av saker av denne typen vil kreve informasjon og utarbeidelse av
retningslinjer for saksbehandlingen og endelig avgjørelse av sakene.

* Vannbruksplan1egging

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

Finansde ementets medlemmer (Buttedahl Sundber ) vil vise ti at det ikke
er fattet beslutning am å innføre driftsråd.

* NORAD-samarbeidet

Samarbeidet NVE/NORADreguleres gjennam tre-årige avtaier,og gjeldende avta1e
dmfatter etter siste revisjan fem årsverk. Avtalen er fdreløpig forlenget inn-
til NVE er amcrganisert.

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,flamog erosjonssikring

Arbeldqgruppenmener at en flanvarslingstjeneste vil væreen oppgaveforNVE.
Effekten av arbeidet med flanvarslingog varslingav andrefaremomenter vil væ-
re avhengigav etutstraktsamarbeidmed andredeleravNT/E,cgmed andreeta-
terog interesser(DNM/,regulanter,landbruksetater,StatensVegvesen,turist-
næringen).

Bedret beredskapmå sesisammenhengmed en bedretflanvarslingstjeneste.Til
nå harberedskapstjenestenværtknyttettilForbygningsavdelingenfor å sikre
en rask innsatsvedkrisesituasjonersamfØlgeav oversvønmelser og elvekant-
bruddnår dissehar inntruffet.

Når mulighetenefor å varsleslikehendelserblirbedre,kan beredskapsarbeidet
planleggespå forhånd.

Transportavjardpartiklercgrnaringssalterfra dyrketmark tilvassdragenehar
vist seg å fØre til miljøproblaner i fbrm av begroingog dårligere vannkvali-
tet. Forbygningsti1takfbr å stoppedenneutviklingenhar vistseg å væreef-
fektive.For å cppnåfulleffektav tiltakenekrEvesnært samarbeidmed jord-
bruksetater,fcrurensingsmyndighetercgrhydrcloger.

Hydrologiskdatainnsamling

har teknologiskutvikletsegraskt,og allenye målestasjonerblirnå utstyrt
med dataLoggeremed nulighetformange typersensorerog fjernaverføringerav
data tilAVE.Eettehar gittøkanamiskgevInstsamtidigsam det er en fbrutset-
ningfbr godecgraske flamprognoser.Lenneutviklingen vil fbrtsetteog effek-
tiviseringenav datainnsamlIngenvil kunne frigjørenoe arbeidskapasitet.

Det er reistspørsmå1fra andreetateram dethydrclogiskestasjansnettetogså
kantenyttestil innsamlingav andre typermiljødata,fbr eksempelvannkjemiske
dåta.Dettevilkunnegi tetydeligeinnsparingeri fbrmav en samordningav da-
talnnsamlingenog en mer effektivbrukav feltpersonell.En slikutviklInghar
alleredefunnetstedi Flrilarsi,SVeits,Cånadaog Storbritannla.Arteids
menerat s rsmåletam samo or anisatoriske10 er må utredes sna-
rest at 01.e- eneride ementet Mil'øvernde ementetmå ta initia-



tivetvidere.


Vannforsyningfra grunnvann

Kanpetansen innen grunnvannshydrologii forvaltningen finnes i dag i NVE, NGU,
LD og SIFF. NVEs innsatsanrÅderinnengrunnvannkan bli oppbyggingog vedlike-
hold 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 vannforsyninger et lakaltansvarog at detpå
sentraltholdneppevil væreGlje-og energidepartementetsanbør ha et kcordi-
nerendeansvar.Grunnvannfbrsyningog vassdragsmmzwrerirgmå 1 visse tilfeller
ses i sammenheng.NVE vil dermedha behovfor innsikti grunnvannsspørsmål.Et
sterkere engasjementi dissespørsmå1kan rettferdiggjørespå bakgrunnav den
spesia/kompetansesomalleredefinnesi Hydrologiskavdeling.I så fall må
midlertld sliketjenesterytespå forretningsmessiggrunnlag i knnkurransemed
andreaktuelleinstitusjoner.

Informasjonssystemfor vassdragsforvaltningen

Vassdragsregistereter et nasjonaltinfcrmasjonssystemfbr opplysningerknyttet
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tilnedbørsfeltog vassdrag,og betjenerdepartementenemed underliggendeeta-
ter,samtandrevannfagligeinstitusjoner.

Den framtidigevassdragsplan1eggIngvil stillenye krav tildetaljkunnskapog
oversiktliginformasjonam forholdenei cgramkringvassdragene.Vassdragsregls-
teret må derfor videreutviklesinereferanseregistreog systemer,samtfy1le
opp og gjøreeksisterenderegistreoperativei størretempoennhittil.Etable-
ringen av Vassdragsregisterethar hittili storgradværtavhengigav ekstern
finansiering.

3.9 2" «viteter

Det er besluttetat statenstilsynsaktivitetergradVisskaltilpassesintern-
kontrollprinsippet.Detteinnebærerat myndigheteneforlateret system basert
på detaljkantrollav aktiviteteneog Installasjonenetilenergiprcdusenterog
brukere.Bruk av internkontrallprinsippetvil istedetinnebæreat disseaktøre-
ne selver ansvarligfor å påseat regelverketoppfyllesog at det etablereset
egenkontrollsystanbasertpå kvalitetssikringogrkantrcl/sam sikrerat regel-
verket fØlges.Mkindlghetenevil eksempelvlsvedrevisjonerog stikkprøverkon-
trollereat de ullkeenergiprodusenterog størrebrukerehar en betryggendeor-
ganisasjonog administrativeprosedyrersom sikrerregelverksoppfyllelse.

Eltilsynet har alleredeelementerav internkontrcllved den delegasjonSOM er
foretatttil elforsyningen,tilstørrebedrifterog operatørerav affshorein-
sta1lasjonerog skip.For at eltilsynetfUlltut skalkunnebasereseg intern-
kontrollprinsippetkrevesen forenklingog cppdateringav regelverket.Det bør
ogsåvurderesan energiforsyningensoppfølgIngav vissekonsesjonsvilkårer eg-
net for Internkontrollprinsippet.

Sikkerhetsarbeidved anl i vassdraene er underinternvurdering.Det legges
opp til et mer overordnettilsynsarbeidi framtidenved internkontrollprinsipp-
et. Før dettekan settesut i livetmå det utarbeideshåndbøker,kravspesifika-
sjoner,mun. san brukesav det lokaletilsynet.Denneamleggingenav tilsyns-
arbeidet er en parallelltilden cmleggingensan er skissertfor el-tilsynet.
Tilsynsvirksanhetener ikkebare knyttettilkraftutbygging.I henholdtilfor-
skrifter av 1982er alledåmmerav sikkerhetsmessiginteresse- bestemtut fra
cppdenmingshøyde/magasinvolum- underlagtoffentligtilsyn.Det er dessutenak-
tueltå utvidetils;nettilå omfatteturbinrørog stengeog tappeinnretninger.

3.10 u ' i NVE.

Arbeidsgruppenvil diskutere forskning og utvikling i NVE ut fra tre innfalls-
vinkler:

NVE san forskningsadministrator(forsknIngsrådsfunksjonen)
NVE sanbrukerav FoU-resultater(brukerrollen)
NVE san FoU-utførendeInstitusjon(Instituttfunksjon)

NVE san forskningsråd.

NVE har gjennan sin rolle san forvalter av Kalsesjonsavgiftsfondets midler fått
en forskningsrådsfunksjon. Tildels betydelige midler fordeles til energi- og
vassdragsforskningsformål. Olje- og energidepartanentet kanaliserer forøvrig
hovedtyngden av sine forsIcningsnidler på energisiden til NTIVFog andre forsk-
ningsråd. På vassdragssiden har det vært gjort lite i regi av forskningsrådene.
Etterat det ble cppretteten forskningssjefstillingi 1986har det blitt i-
gangsatt FOU-prosjekter/programInnen et bredtspekterav vassdragssektoren.
NVES egetFOU-programfor 1988-92tarklartslktepå at etatenskal spi1le en
ledenderclleinnenstyringenav vassdragsforskningeni Norge.Det er cgsåeta-
blertvassdragsforskningsprogrami regi av NTIVF.Det påpekes i programmetat
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dagens oppsplitting av styring og finansiering på mange enheter ikke fungerer
tilfredsstillende og er uøkonomisk.

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 vassdrags-
forskning og på den annen side stå san mattaker av midler til egen forskning.
Tilsvarende betraktning gjør seg gjeldende vedrørende forvaltningen av konse-
sjonsavgiftsfondet (KA-fondet), der NVE på den ene side er søker og på den an-
nen side er saksbehandler av egne sølmader san konkurrerer med eksterne søknad-
er an midler ti/ andre formå/.

Arbeldsgruppen foreslår at Olje- og energidepartementet endrer saksbehandlings-
rutinene for forvaltning av KA-fondets midler slik at denne konfliktsituasjon
unngås. Arbeidsgruprn har ikke hatt tid til å foreta en grurrlig vurdering el-
ler kanne med et endelig forslag til hvordan dette bør gjøres, men foreslår at
departmentet vurderer hvordan dette kan gjøres i forbindelse med den gjennan-
gang 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 kana-
liseres gjennan forskningsrådene eller an NVE skal ha en forskni.ngsadministra-
tiv rolle i forvaltningen av midlene. På vassdragsarrrådet bør en etterstebe en
bedre og ner oversiktlig forvaltning av de samlede midler ti/ forskning og ut-
vikling. 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. IVIEKble opp-
rettet i 1967 for å sanardne narske institusjoners aktiviteter både nasjonalt,
mrdisk og internasjonalt på vegne av Olje- og energideparternentet. Bevilgnin-
gene 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 for-
mål. Arbeidsgruppen vil også tilføye at en slik anlegging vil kreve at WEs ut-
rednings- og 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 budsjett- behandling.

* NVEs egen forskningsvirksanhet.

Arbeidsgruppen er av den oppfatning at et forvaltningsorgan san NVE ikke skal
utvikle en egen virksanhet og konkurrere an midler innenfor forskangsbevilg-
ningene. Et forvaltningsorgan vil san hovedregel ikke ha behov for å drive ren
forskningsvirksanhet. Forvaltningsorganer kan imidlertid ha behov for å utføre
oppgaver av utviklings- og utredningsmessig preg for å kur-ine ivareta sine for-
valtningsoppgaver 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.Etatensegetutrednings-og utviklingsbehovkan krevebehovfor ek-
stern bistand. MUlighetenefor dettemå sannevntovenforsikresved at NVEhar
et tilstrekkeligbudsjetttildl  seformål.

NVE vil imidlertidogsåkunnebli involverti eksterneforsknings-og utvik-
lingsaktiviteter.Innenforde retningslinjersom er trukketopp fOr N'VEsfor-
retningsmessigevirksomhet,vilNVE indirektekunnedeltai FOU-prosjekterved
å bidra med/selge kompetanse, data o./. som er opparbeidt i forbindelsemed
forvaltningsvirksanheten.

Spørsmåletan behovet for egenFOU-koorrlinator i NVE vil avhenge av hvilken
relleovennevnteutredninggirNVE irinensaksforberedelseog videreforvaltning
av Konsesjonsavgiftsfondet.

MindretalletKielland TVedemenerat detuansettutfalletav ovennevnteut-
redning er behov for en FOU-koordinator.
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Kapittel 4. ORGIWISERING AV NVE.

4.1 Bakgrunn
4.1.1 Historikk

NVE ble opprettetetterStortingsvedtaki 1921ved at separatestatligeadmini-
strasjonerinnenvassdrags-og elekrIsitetsforvaltningenble samlet under et
hovedstyre.Den nye etatentokopp i segvirksomhetermed forløperetildels
langttilbakei tiden,sliksanKanalvesenetfra 1813.

Siden opprettelsenhar NVEsorganisasjonog virkemåtefleregangerværtgjen-
standfor studierogutredninger,sisti 1980,da det ble nedsatt et utvalg
(amtalt som Leiro-utvalget,etter utvalgetsfbrmann,daværendefylkesmanni
Hordaland,LarsLeiro),som avgasin utredningi juni1982 (NOU1982:18)

Da dette utvalget trådte i fUnksjon varNVE organisertmed 4 direktorater:
Vassdrags-,Elektrisitets-,og Administrasjonsdirektoratet samt DIrektoratet
fbr statskraftverkene.Omorganiseringeni 1986ble fbregrepetfor Elektrisl-
tetsdirektoratetsvedkommende,ved at det a/t 1 1982ble amgjorttilet Energi-
direktorat.NVE ble ledetav et stortingsvalgthovedstyreog en generaldirek-
tør,som ogsåvar hovedstyretsformann. Leiro-utvalgetshovedproblemstilling
var hvorvidtStatskraftverkeneskulleskillesut fra resten av NVEfbr å unngå
interessekonflIktermellomstatligfbrretningsdriftog fOrvaltningsmyndighet.
Lelroutvalgetdelteseg i et flertallog et mindreta11.Flertalletg1kkinnfbr
at NVE skullefortsettesam en samletetat,men at Statskraftverkeneskulle få
en mer selvstendigsti1linginnenNVE.Mindretalletfores10Statskraftverkene
utskiltfra NVE som et statsaksjeselskapunder Olje- og energidepartementet.
ForvaltningsorganetNVEble foreslåttorganisertsom ett samletdlrektorat.Det
var enigheti utvalgetam å avvikleAdMinistrasjonsdirektoratet.

I mars 1985la Olje-og energidepartarentet fram en proposIsjon (St.prp.nr.57)
am Norges vassdrags-og elektrIsitetsvesensorganIsasjon,med bl.a. følgende
forslag:

"- Statskraftverkenes7cl1lesut samfrittståendeforvaltningsbedriftmed
egetstyreunderlagtOlje-og energldeparternentet.
Energ-idirektoratet og VassdragsdirektoratetfOrtsettersom egnedirekt-
oraterinnenforfellesetatenNorgesvassdrags-og energiverk,NVE. NVE
ledesav en generaldirektør med et råd underlagt Olje-og energideperte-
mentet.De to direkboratervil i hovedsak:beholdesittnåværendeorgani-
sasjonsmnster,nen Kraftforsynlngens sivilfbrsvar fbreslås innpasseti
Energ-kHrektoratet.
Administrasjonsdirektoratetforeslås avviklet."

Det tle fbreslåttå opprette10 nye stillingeri AVE,og detble /agtframen
fb1lstendigog detaljertorganisasjons- og stillingsplanfor det nye AVE.Denne
omorganiseringenble bestemtgjennomførtpr.1.1.1986.

4.1.2. anarganiseringen 1.1.1986.

Endringen bestodi hovedsaki at Statskraftverkenebleski1tut og Administra-
sjonsdirektoratetnedlagt.Detnye NVE framstodsom en betydelig mindre organi-
sasjonmed to dIrektoraterog en administrasjonsavdeling,omta1tsom genera1di-
rektørens stab.De to direktorateneble ikkevesentligendret,Ehergidirektora-
tet og Vassdragsdirektoratetbeholdti hovedsaksineorganisasjonsmønstremed
de sammefagavdelingene.Energidirektoratethaddeblittomorganiserti 1982ved
overgangenfra det tidligereElektrisitetsdirektoratet.Det var en forutsetning
da det skjeddeat det ikkeb1e foretattendringersan lamne fbregripe arbeidet
MEdNVEs organisasjon.Den formelleiverksettelsenav direktoratetsom et Ener-
gidirektoratble gjortved omorganiseringeni 1986.
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Den størsteendringeni detnyeIWEberørteadministrasjonsordningen,vedopp-
rettelsenav geheraldirektørensstab,og styrkingavdetadMinistrativehjelpe-
apparateti Ehergidirektoratatog Vassdragsdirektoratetvedat administrasjons-
sekretariatenefikklederepå kontorsjefnivåmedansvarforsamordningav per-
sonalsakerog Ludsjettarbeidi direktoratene.NVEsorganisasjonpr.1.1.1986
framgårav figur1, side53.

Genera1direktørensstab:

NVE'sråd

Bedriftshelse-
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Figur 2

Som det framgårav organisasjonsp1anen hadde 4 avVassdragsdirektoratets
avdelingerdistriktskantoreri 1986.Detblestartetet arbeidfor å omorgan-
iseredissekontorene.Ft.1.1.1989er detetablertenny ordningmed5 region-
kontorer,saminnebærerat denlokalevirksomhetinnen Vassdragsdirektoratets
ansvarsområdeer bedresamordnetenntidligere.Utoverdenneendringenbestår
NVEsorganisasjonsomvisti figur1.

4.1.3 Organisasjonsutvikling i NVE.

Det viste seg fort at detnyeNVEikkeutenviderebleen velfungerendeog ef-
fektivcrganisasjon.Dettemå sesi lysavde fbrholdetatenjobbetunder mens
adskillelsenfraStatkraftbleforberedtog sidenrealisert.Frosessentokover
5 årog syntessterktkonsentrertam Statkraftsorganisasjoncgrkompetanse.For
NVE kunnedetseut samanfwvaltningsorganet ble viet mye mindre oppmerksam-
het,og etatenLdetappetforkanpetanse,førstogfremstspesialistkompetanse
på energi-ogrpersona1siden.SærligmerkbarbleovergangenforEnergidirektora-
tetog dennyeadministrasjonsavdelingen,mens Vassdragsdirektorateti liten
grad synteså få problemersomenfølgeav omorganiseringen.Omorganiseringen
falti tidsammenmedenperiodemedgodearbeidsmuligheterfor sivilingeniø-
rer. DettemedførteatNVEikkeblekonkurransedyktigcgrhaddeproblemermedå
skaffekvalifisertarbeidskraft(elektroingeniører)tilledigestillinger,sær-
lig i Energidirektoratet,hvordetettår etteranorganiseringenvarmellom35
og 40 stillingerledige.Froblemetbleytterligereforsterketved at mye av
Energidirektoratetsspisskompetansesøktesegbortfraetaten,delvisfordidi-
rektoratetikkeful1tut klarteå ivaretadenyearbeidsoppgaversomfulgtemed
overgangenfra et ElektrisitetsdirektorattiletEnergidirektorat.Dissepro-
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blemene medførte også at det ble en sentralisering av znyndighet hos enkelte le-
dere san ikke hadde tilstrekkelig kvalifisert personell å delegere oppgaver
ti samtidig san de samme ledere fikk beslaglagt mye tid til rekrutteringsar-
beid, opplæring av nytilsatte og ekstra belastning med løpende saksbehandling.
Den uheldige følge av dette var at direktoratets mest erfarne personell og le-
delse ikke hadde tid/kapasitet til å prioritere det utviklingsarbeid og den
nyorientering av direktoratet san situasjonen krevde.

I administrasjonsavdelingen viste det seg å være en uheldig fordeling mellan
ressurser til operative/tjenesteytende oppgaver og oppgaver av mer overordnet
karakter såve1 san utviklingsarbeid og nødvendig støtte til den type arbeid vis
å vis avdelingene.

Sekretariatene san ble etablert i Energidirektoratet og Vassdragsdirektoratet i
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 Administra-
sjonsavdelingen og har ikke bidratt til at adMinistrasjonsproblemenehar 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 organisasjons- utviklingsprosess (OU)i Ener-
gidirektoratet på nyåret 1987. Våren 1987 tle Statskonsult kontaktet cgrfbretok
da en intervjurundefbr 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 organisa-
sjonen. Oppsummeringenfra diagnosesaninarene bekreftet at problemene var mest
utta/t i Administrasjcnsavdelingen og Energidirektoratet, mens Vassdragsdirekt-
oratet syntes mindre berørt. ønske an bedre samordning mellan direktoratene på
en de1 faganråder kan imidlertid opp både i Energidirektoratet og Vassdragsdi-
rektoratet. Hovedanrådene for ønsket utvikLingsarbeid samlet seg an må1setting
for NVE, ledelsesspr&nål, styringsproblener, personalpolitikk, administra-
sjonsordningen og arteidsmiljø/bedrifts- kulturspørsmå Diagnose- seminarene
resulterte i følgende de1prosjekter:

Virksomhetsplanlegging
Lederppplæring/-utvik1ing
Medarbeidersamtaler
Prosjektlederkurs
RapportprodUksjon og bibliotek
Arbeidsde1ing mellom adm.avdelingen og fagdirektoratene
"Sambcer-forholdetmed 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 avStatkraft i 1986. Dette be-
hovet var så grunnleggende at mange av de andre gode tiltakene i stor grad ble
kosmetiske så lengeikke organisasjonsstrukturenble tilpasset på en slik måte
at etaten bedre kunne løse viktigesamfUnnsoppgaverbåde umiddelbart og i 90-
årene.
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NVEønsketå starteet interntutredningsarbeidmedtankepå en snarligomorga-
nisering,og tokdetteopp 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.11988-89heterdet:

"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 be-
manning. "

4.2 Vurdering av NVEs organisasjcn

I kapittel3 er det gjortredefdr energi-og vassdragspolitiskemål og hvilke
konsekvenserde vil få fdr energi-og vassdragsforvaltningenmot år 2000. På
dennebakgrunnmå NVE underkastes en vurderingfor å finneen tilpasningmellan
organisasjonog framtidigeoppgaver.

4.2.1 Organisasjonsstruktur

NVESnåværendeorganisasjaner visti fig.I. Som det framgårder heståretaten
av 2 direktoratersan begge Iedes av en direktør, med en overbygningpå toppen
i form av en generaldirektørog en adMinistrasjonsavdeling. NVE er en typisk
hierarkiskcrganisasjon med 5 nivåerfra saksbehandlertiløversteleder.Under
generaldirektøren er det 3 ledernivåer:2 direktoratdirektører,11 avdelings-
direktører,31 kontcrledereog 7 administrativekontorsjefer.Hvert direktorat
er delt i 5 fagavdelingerog et sekretariatsam en administrativstøttefunk-
sjon.

Avdelingenehar sværtulikstørrelsecgcppdeling.Energidirektoratesavdelin-
ger harhenholdsvis9-13-22-25og 58 årsverk.Tilsvarendetall i Vassdragsii-
rektorateter 9-16-18-50og 75.I tillegg.harhvertsekretariat15 stillinger.
Hvertdirektcrathar sin distriktsorganisasjon;det er ikkenoe samarbeideller
kontorfellesskap mellan dem.Vassdragsdirektoratethar 5 regionkontorer,Elsik-
kerhetsavdelingeni Energidirektoratethar 6 distriktskontorer.Fcrbygningsav-
delingeni Vassdragsdirektoratethar i tillegg58 arbeidstakereved anlegg.

Etter anorganiseringen i 1986 har utviklingnen vistat det har værtvanskeligå
forenede 2 direktoratenetil en virksanhet med hensyn til styring, ledelses-
kultur og arbeidszniljø. Overordnetemål ogplaner har ikkevært tilstrekkelig
diskutertog klarlagt i organ~onen.

MindretalletKielland IVedemenerat detteikkefØrstogrfremsthar organi-
satoriske,men fagligeårsaker.NVE arbeider på to klart forskjelligefagområ-
der: Vassdrag (bygg-og naturvitenskaplige fag)cg Energi(naskin-og eletro-
fag).De "tokulturer"i NVE er en naturlig følge av detteskillet.De to kul-
turer har levetsideam side,tilgjensidignytte,så lengeNVE har eksistert.
Mindretalletser det san hverken ønskeligeller mulig å organisereseg bort fra
dette,og ser arbeidsgruppensfokusering på de to kulturersomproblemårsaksom
dcbbelt beklagelig: For det førstefordidet tilslørerat problemenedet dreier
seg am, egentlig er et ledelsesprcblem i deler av etaten.For det andre,fordi
det blirbrukt san begrunnelse fdr organisatoriskeendringersambryteropp de
Leste fagmiljøenei NvE, i stridmed arbeidsgruppensuttrgkteiønkeam å bygge
viderepå crganisatoriskeenhetersomfungerergodt og sam i sin struktur og
bemanning lett kan tilpasses framtidige oppgaver.
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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 på-
ta seg og løse nye oppgaver i takt medendrete samfunnsbehov og politIske sig-
naler.

NVE har heller ikke vært lydhør for interne initiativ og ikke benyttet nulighe-
tene til å bruke dette positivt til å utvikle etaten. Dette antas b1.a. å ha
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 util-
strekkelig personalforva1tning.

Den høye lederstrukturen gjør saksgangen unødvendig tungvint og det er arbeids-
grup~ rrening at organisasjonen har minst ett ledernivå for mye. Organisa-
sjonsstrukturen 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 jektorgani-
serIng. Det er arbeidsgruppens mening at prosjektorganisering vil være en hen-
siktsmessig arbeidsnåte for mange av 1VVEsframtidige oppgaver san i sin karak-
ter ikke blir permanente og san krever tverrfaglig kanpetanse. De siste par år-
ene 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 opp-
gaver internt i direktoratet. Arbeidsdeling og ansvarsforhold mellan sekretari-
atene og administrasjcnsavde1Ingen er uryddig, og nedfører unødig dobbeltarbeid
og kanpetansestrid. NVEhar 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 res-
sursbruken 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.

Skalslikfrihetunderansvarfungeretilfredsstillendeerdetenforutsetning-
en at virkscinheten har utviklet nødvendigerapperteringssystemer.De fulimakter
somdelegereskan trekkestilbake hvisde ikkeforvaltessom 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 mål-
og 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 utgangs-
punkt fordi målene manglet. I arbeidet i avdelingene ble det fokusert vel mye
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på nye oppgavercgrutviklingsmålfor disse,slikat de løpende oppgaver ikke
fikk nok cppmerksanhet.DenneVP-prosessenresulterte1 60 delmålog ca. 360
arbeidsmål/resultatmål.Når målenepå de ulikenivåeneLle sammenholdt,viste
det seg ikkeå væreen god,indresammenhengnivåeneimellom.Dette,i tillegg
tildet storeantalletmål gjcrdemålstrukturenuegnetsom overcrdnetstyrings-
verktøy fdr NVE.En rekkemål er ogsåav en slikkarakter at de er liteopera-
tiveved at de ikkeer kvantifiserbareog tidfestet.Prosessenmed å knytte
ressursene,i formavmenneskerog økonomiskemidler,konkrettilresultatmåle-
ne, cgrprioriteremellandissevar en vanskeligprosess,cgrtleoppgitti før-
ste cmgang fdr NVE sanhelhet.I noen tilfellerkom det fram at det somville
værtnatur1igeresultatenheterikkestemte med eksisterende,crganisatoriske
enheter. Prosessenhar ogsåavdekketat det er nødvendigmed!bedresamarbeid
mellomNVE cgrOlje-og energidepartanentet1 utarbeidelsenav NVEs overordnete
wålstruktur.

Både målformileringsarbeidetog det å finneresu/tatindikatorer,visteseg
sværtvankskeligi praksis.Detteble bekreftetgjenrrmde egenrapportenealle
avdelingerbidro med våren-89somunderlagsmaterialefor NVE-arbeidsgruppen.
Dissera rteneviste (mednoenunntak)en utbredt el evnetilå tte
arbeidso avenetilkonkretefcrval • so aver,h'emler overcrdnetemål,
samtstore oblemermed å ttearbeidsbelas• til utv1k1* 1 eksterne
faktorersom virkers ende NVEso aver aktivitetsnivå.

MindretalletKielland Tvedemner at disseproblemne ikke skyldes smangel
på evne"hos avdelingene. sakenemå søkesi at rapporteringsformenvar uegnet
fdr storedelerav NVEs arbeidsoppgaver.

Et hensiktsmessigrapporteringssystemmangleri NVE,mn et nyttøkonmisty-
ringssystanska/ være operativt fra 1.1.1990.Virkscmhetsplanen,brisjettetog
oppfølgingssystemeneblir da kobletsaffirentilet styrIngsverktøy,slikat de
enkelteresultatenheterog etatensanhelhetkan foreta jevnligmålingav res-
sursbruk1;eriodisk saninenholdtmed framdrifti arbeidsznålene.

Wdelse

Målstyringmåpraktiseresinnad1 institusjcnen. Det innebærerutstraktdelege-
ring av ansvarcgraundighetkombinertmedkonkrete resultatkrav.Virkscmhets-
planen skal sikreat (.2,2ter balansemellanresultatkravog tildelteressurser
for den enkelteenhet.Målstyring stillerheltandrekrav tilledelse enn det
somhittilhar værtvanligi statsfomaltningen.

NVE er en tekniskpregetkunnskapsbedrifthvor fiertalletav medarbeidereog
ledereer sivilingeniørerellerrealister.Den intenseog lange utbyggingspe-
rioden fdr vannkrafthar fdrsterketog vedlikeholdtdettetekniskepregi or-
ganisasjonen.Ledelsesomprofesjonhar ikkeværthøytprioritert1 NVE.Faglig
innsikt, saksbehandlerdgktighetog ansiennitethar værtkriterierved lederut-
velgelse. LederensarbeidsvtUdrharhellerikkeblittviet tilstrekkeligopp-
mrksanhet.

Tiltaker iverksatti NVE fdr å gi lederneopplærings-cgrutviklingsmuligheter,
sllkat de tedrekan bli i standtllå møtede nye utfordrIngenede vil tli
stiltoverforgjenrrinmålstyring,resultatkrav,raskerecmstillingsbehovosv.I
dag har NVE følgerrIe lederstruktur:

1 generaldirektør
2 direktører (Vassdragsdirektoratetog Energidirektoratet)
11 avdelingsdirektører
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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 størrel-
sen på organisasjcnen.

Både antall nivåer og antall ledere gjør styring unødig kcenplisert.

4.2.3. Sanarbeld og 1~etanseforha1d.

NVE har uten tvil en sterk fagkanpetanse på "fysisk" vassdrags- og elkraftfor-
valtning.

Vassdragsdirektoratets kanpetanse dekker alminnelig hydrologi, snø/1s/bre, ero-
sjon/materialtransport, grunnvann, flanberegning, natur- og landskapsvern, for-
bygnIngs- og terskelarbeider, konsesjonsbe.handling for inngrep i vassdrag, sik-
kerhet for anlegg i vassdragsanlegg, vasskraftundersøke1ser samt juridiske s-
rnål i tilknytning til Va.ssdragslaven, Vassdragsreguleringsloven og Oreig-
ningsloven. Vassdragsdirektoratets fagpersonell kamEr fra Norges lancTbrukshøg-
skole, 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. ForLygningsavde-
lingen ble opprettet før kraftutbyggingen ble startet og er i en særstilling.
Tersk1er og forbygninger san er kcnsekvenser av kraftutbygging utgjør i. per-
sonår 10-15 prosent ined avtagende tendens. Den kraftrelaterte del av vassdrags-
forvaltningen er dermed grovt vurdert ca. 50 prosent med avtagende tendens når
man unntar ForbygningsavdelIngens virksanbet.

Energl (71rektoratet har et fagmiljø preget av elektrofag. Dette gjelder spesielt
El-sikkerhetsavdelingen, Kcalsesjonsavdelingen og Systesnavdelingen.

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

Energidirektoratet har mistet dyktige fagledere og har utilfredsstillende kan-
petanse i enkelte avdelinger/kontorer. Energiforvaltningen er i likhet med vas-
sdragsforvaltning et anråde san krever en tverrfaglig kanpetanse da energi er
et viktig integrert element.

Konklusjonen er at energiforvaltningen må styrkes med flersidig kanpetanse spe-
sielt 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. Mis-
nøye med slike fbrhold i etatenvar en av drivkreftene i OU-prosessen. Eette
har senere resultert i diverse tiltak, slik sanmedarbeidersamtaler, lederopp-
læring, 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 bedrif-
tskulturen må utnyttes til å freme etatens felles mål.

59



4.3 AlternatIve organisasjansmødeller

Arbeidsgruppens konsulent siv.ing. Inge M. Utbøen har utredetalternative orga-
nisasjonsmodellerfbr arbeidsgruppen.Dettearbeldetharpågått parallelt med
utredningenav må/, cppgaver,ansvarsforholdog arbeidsdelinginnenforvass-
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,mo-
dellA cgmcdell B)

AlternativIII-NVE overbygningen elimineres,2 selvstendigedirektorater

AlternativIV - NVE som et utvidetEnergridlrektorat, med de rene vannkraftrela-
terteoppgavercverførtfra Vassdragsdirektoratet.Resten av
Vassdragsdirektoratetleggesunder Miljøverndepartenrntet.

Ved forslag til organisasjonsrredeller er det lagt vekt på følgendeforhold:

* Glje- og energidepartementet-Miljøverndepartementet'sansvarsfordeling
vassdragssektoren:

På det stasjonæreenergicmrådethar Glje-og energidepartementetet godtdefi-
nert forvaltningsansvar. På vassdragsførvaltnlngsområdethar tiere departemen-
terforvaltningsoppgaver.Nye utfordringerog nye fcrvaltningsoppgavergjørar-
teidsforholdenekampliserte.Det er derfornødvendig at klare ansvarsforhold
blir definertfor fozvaltningsoppgavenepå vassdragsanrådetfor å unngå ressur-
ssløsIngog byråkrati.

Det synes å være enighet an at energisidener denklartviktigste"bruker"-
interessei vassdragene. Dette forhold vil, fortsette selv an kraftutbyggings-
aktivitetenhar avtatt.

I tillegg ti1 kraftutbyggingsinngrep har Olje- og energidepartementet ansvaret
for andre inngrep etter vassdragsloven san masseuttak, vanning, aquakulturan-
legg etc.

Nyere oppgaversom vannbruksplanleggIng(VBP),driftav vassdragog grunnvann-
ressurskartlegging,flanvarslingogberedskapstiltakved varsletflom etc. er
uklartdefinerthva gjelderansvar.

NVE - Vassdragsdirektoratethar langetradiqjonerpå de kraftrelaterteforvalt-
ningsoppgaversamthydrologiog forbygningsoppgaverog er definitivtden etat
san har mest innsiktogkompetansepå amrådet.

Med denneposisjonkan det værerimeligat Glje-og energidepartementetbehol-
der de nåværende oppgaver på vassdragscurådet,men at det foretas en klargjø-
ring i grensesnittetmot miljøsIden.Alternativettildennemodeller at Mil-
jøverndepartementetfår utvidetansvarog at OED/NVEbegrensersitt ansvarsan-
råde til de rene kraftrelaterteoppgavene.I praksisvil detteinnebære at
Vassdragsdirektoratetblirreduserttilen mindreenhetsom vilbeståav konse-
sjonsbehandling,vannkraftressursvurdering samt miljø/ognatur-aspekteneved
konsesjcnssakerog andre inngrepi vassdragene. (Detteer nærmere diskutert i
kapittel3.)

Uansett hvilket av dissealternativenesanblirvalgt,må grensesnittenefor
arbeidsdelingenmellomulikedepartementerog deresunderliggendeetater klar
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gjøres.

Svakheterved NVEsorganisasjan,omta/ti kapittel4.2:

organisasjonener unødig"høy",ettledernivåkan fjernes
et stortantalllederepå allenivåer
en blandingav storeog små avdelinger
ti/ dels vanskelig å samarbeide på tvers av linjeorganisasjonen
den klare2-delingeni organisasjanen
organisasjonsstrukturengjørstyringvanskelig
uklareresultatenheter,mangeavdelinger
for mangeadministrativeleddog konkurrerendeadministrativeenheter
historiskbetingetfryktfor administrasjansavdelingensanmaktapparat

De fleste av punkteneovenforbeskrivertrekkvedNVEsorganisasjonsan etter
mindretallets Kielland Tvedes mening ikkeer svakheter.Den beskrevne tode-
lingenf.eks., har naturlige årsaker,og er ikkenoe en kan organisereseg1)ort
fra.

Oppgaveløsning/nyecppgaver:
(Detvisestilamtalenav oppgaveri kapittel3)

samordningav arbeidetmed VerneplanIV og SamletPlan
samørdningavEnøkogeffektiviseringavkrafbnarkedet
forvaltaingav POD midler
delegeringav avgjørelsei sakerettervassdragslovensg§ 104-106
utvidetbrukat det autamatiskestasjansnettet
innforingav internkantrcllprinsippi overholdelseavkonsesjonsvilkår
utvidet,brukav oppdragsfinansiering

Alle avdelingermå vurderes med hensyntilny tilhørighetog arbeidsængde.
(Detvisesforøvrigtilamtalenav avdelingenei.kapittel5)

For alternativene gjelderden fbrutsetningat OED/NVEbehDldernåværende
vassdragsoppgaver.Ved alternativIV vilMiljøverndepartementetoverta ansvar
for de ikke-kraftrelatertevassdragsoppgaver.(jfr.kapitte/3)

Hvis ett ledernivå(generaldirektørenellerdirektaratsdirektørenei NvE)fjer-
nes gir det 2 organisasjonsalternativer:2 selvstendigedirektoraterelleret
utflatetNVE med 10 fagavdelinger.

AlternativI har fleresvakhetersam er beskrevetforan.Dennemodellenvilha
10 avdelingerunderdagliglederhvisett ledernivå (direktoratsnivå)fjernes.
Nye oppgaver skal tilleggesNVE.En redUksjonav ledermråderogrklareresul-
tatenhetervil værenødvendigfar å sikreledelse og styring i en slik modell.

Forøvrig vises det til diskusjonenam koordineringenmellanenergiogrvass-
dragsforvaltningen,cgde spørsmål san knyttestilhvorvidtdenne samordningen
mellamde 2 forvaltningsområdeneskalskjepå direktoratetseller departements-
nivå.Denneproblemstillingenble cgsågrundigdrøftetav Leiro-utvalget.

Alternativ II (2 varianter:mødell A og modell B)

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

Strekpmkteneunderhver avdeling angir avdelingenes hovedarbeidsfel.t.

NVE

V.-E. Direktør

Ass.dir.

Hydrologisk
avdeling

Vassdrags
avdeling

Ressurs-
avdeling

Energiplan Administr.
avdeling avdeling

Enøkog
markeds-
avdelIng

Sikkerhet,
beredskaps
avdeling

Hydrometri
Snøogis
Vannbalanse
Miljøhydrologi
Data

Forbygning
Naturog
landskap

Regionktr.

Konsesjon
Juridisk
Vannkraft-
undersøkelser

Systemplan
Konsesjon
Produksjon
Transmisjon/
distribusjon

Fellestj.
økonomi
Personal
Utvikling
Data

Markeds-
organisering
Effektivisering
Enøk
Lokale.planl.

Vassdrecistilsyn
Beredskap

Figur 3

I zrodell A gjøres plan og kcnsesjcn til ett integrert lederansvar både på va.ss-
drags- og energisiden.

I denne nodellen har vassdragsanrådet 3 avdelinger: Hydrolcgi, Vassdrag og Res-
surs og energiarrrådet 2 avdelinger: Energiplan og Enøk/ Marked. Natur og land-
skap er foreslått lagt inn i Vassdragsavdelingen. Ressursavdelingen består av
vassdragsjuristene, konsesjansbetrandling, vannkraftplanlegging, vannbrukplan-
legging, vassdragsregisteret og men stillinger fra Natur og land.skapsavdelin-
gen. Er2ergiplanavdelingen får ansvar for el.anleggskcnsesjoner i. tillegg til
nåværende oppgaver.

Enøk/markedsavdelingen erstatterdeier avnåværende Energiavdeling.Avdeling
for sikkerhetcg beredskapintegrerervassdragstilsynetogberedskapsavdelingen
i ett lederamråde.



Alternativ II -
modell B er vist nedenfor:

Strekpanktene under hver avdeling angir avdelingenes hovedarbeidqfelt

NVE

V.E. Direktør

Ass.dir.

Hydrologisk Vassdrags
avdeling avdeling

Hydrometri Forbygning
Snøogis Naturog
Vannbalanse landskap
Miljøhydrologi Konsesjon
Data Juridisk

Energi
planavd.

Systemplan
Konsesjon
Produksjon
Transmisjon
Distribusjon
Vannkraft-
undersøkelser

Administr.
avdeling

Fellestj.
Økonomi
Personal
Utvikling
Data

Enøkog
markeds-
avdeling

Markeds-
organisering
Effektivisering
Enøk
Lokale.planl.

Sikkerhet,
beredskaps-
avdeling

Vassdragstilsyn
Beredskap

Regionktr.

Figur 4

I nodell B gjøres krafttligang, overføring og c71tribusjon til ett planområde
og ett lederansvar.

I madell B integreres energiplan og vannkraftplanlegging i en Energiplanavde-
ling. Vassdragskonsesjoner, vassdragsnivellement og kontroll med manøvrerings-
reglaænt overføres til den nye Vassdragsavdelingen.

Vassdragsregisteret foreslås overført til Hydrologisk avdeling. Forøvrig er
avdelingene like i de to zzedaller.
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AlternativIII (TOdirektorater)

Oed
I r 


I Avdelingeri OE i 1D I Evt.integrasjon I Avdelingeri OEI411
L______ departementet—

Energidirektoratet <----> HusetM29 <  Vassdragsdirektoratet

E-stab Felles- V-stab
tjenester

Administrasjon Administrasjon

Energiplan Hydrologi
El.ani.konsesjoner

Forbygning
Enøkogmarked Naturoglandskap

Beredskap Vannkraftundersøkelser
Konsesjonsbehandling

Sikkerhet/tilsyn

Figur5 Vassdragsanlegg

Denne modellen vil resultere i et lite Energidirektorat(50-60 årsverk hvis ET
utskilles).For Energidirektoratetkan det værebehovfor en tetyde/ig vann-
kraftkompetanse(særiL7på de cmrådersom i dag ivaretasav VU, VN og VVK).
Hvis detteikkebleavgittfraVassdragsdirektoratetvil direktorateneLygge
opp dobbelkompetansei dennemcdellen.MindretalietKielland Tvedemenerat
dettebehovkan dekkesgjennomet fOrtsattnært samarbeidmed Vassd~rekto-
ratet.

Vassdragsdirektoratetvil beståav ca. 150 årsverk.Direktørkollegieti Vass-
dragsdirektoratetgikkprinsipaltinn fbr dennemodel1en.Sdm landets sentrale
vassdragsetat,menteman at direktoratetburdekunnespilleen mer samordnende
rolleInnenvassdragsforvaltningen,og at en for nær tilknytningtilenergitbr-
valtningenvillegi habilitetsproblemervis å vis restenav vannmiljøet.Beho-
vet for en sterkeremarkeringav vassdragssideni 1VVEskyldesetter mindreta1-
lets oppfatningogså at Olje- og energidepartementetprimærter opptattav
energisiden,og derforhar prioritertvassdragsforvaltningenlavt.Med redUsert
vannkraftutbyggingvil NVEs to direktoraterdessutenfå færrefellesoppgaver
og dermedmindrekontaktf1ate.

Glje- og energidepartementethar forvaltningsansvaretfor den stasjonæreener-
giforsyningog inngrepi vassdragettervassdragslcvgivningen.Koblingenmellom
energiforsyningsansvarog vannkraftressurstilganger viktigfor departementet.
Kaordineringsoppgavenemellamde to forvaltningsamrådenevilmåtte legges til
olje-og energidepartementeti dennezredellen.
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AlternativIV

Oed Md

NVE V—an—nressu—rscTel]
V-Edirektør

Hydrologi
Sikkerhet/ Energiplan Ressurs-og Enøkog Administr.
beredskap miljø marked avdeling Forbygning

Juridisk
Region-

Vannkraft kontorer
under-
søkelser

Natur/
landskap
Konsesjoner

Nb. Konsulentensforslag.Arbeidsgruppenhar ikkedrøftetorganiseringenav NVE hvis
Md overtarvannressursforvaltningen

Figur 6

Denne organisasjonsløsningsamlerforvaltningenav energlområdetog kraftdelen
av nåværendeVassdragsdirektoratunderenNVE-overbygning.Hydrologiog Forbyg-
ning/Regionervil da naturliggå overtilMiljøverndepartementet.Hydrolcgisk
avdelinger i avtakendegradkraftorienterti sin virksamhet.Det sammegjelder
FOrbygningsavdelingensam opprinneligikkehaddenoemedkraftutbyggingå gjø-
re. Mdijøeppgavenerepresentererøktbeskjeftigelsefor beggeavdelinger.

Miljøverndepartementetsorganiseringog koordineringav Regionkontorenesvirk-
somhetmed fylkenesvassdragsforvalterekan såledesskape klarere ansvarsfor-
hold i vassdragsfOrvaltningen,men detteer utenf= arbeidsgruppensmandatå
utrede.Det nye grensesnittmellamOED/NvEcgrMiljøverndepartementet'sforvalt-
ningsoppgaver,må somfor andrealternativerdefinerescgrreguleresmed en sam-
arbeldsavtale.

Rydrologi og FOrbygningrepresentererca. 50 prosentav NVEs årsverk,og er
derforen dramatiskreduksjonavIVVE.Avdelingensskjebneutenfor NVE-systemet
må anseså væreuvissda de i sinnåværendefcrmnpppevil fortsettesam selv-
stendigeenheter.Rydrologiskavdelingvil sannsynligvismåtte orientereseg
kraftigi retningav å bli en milyzdataenhet,FOrbygningsavdelingensarbeidvil
med storgradav sannsgnlighetbli desentraliserttilfylkesplanog regionkon-
toreneog anleggskontorenevil som en konsekvensav dettebli nedlagt.



66

Om dette vil være en god utvikling med forenkling og mindre byråkrati på vass-
dragssektoren, er tvilsant. Samarbeid og bedre koordinering kan være en bedre
løsning.

4.4.Oppsuffineringav konsulentensvurderingerog anbefalinger

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

De1 A tar utgangspunkt i den misnøye san var til stede i. NVE etter anorganise-
ringen i 1986, og san resulterte i at personalorganisasjonene initierte en or-
ganisasjcnsutviklingsprosess. 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.

AdMInistrasjonsordningenvar et forholdsan ble spesieltutredeti EVA-Innstil-
lingen.Et lederutvIklingsprogramer startetog virksomhetsplan1egging som ble
igangsatt i 1987/88,er undervidereutvik1ing.En del forslagblestilti berD
1 påventeav forellggendeinnstilling.

NVE driverforvaltningsvirksomheti henteldti/lovverk,meldingercgrpolitiske
signaler.Andreoppgaverer pålagtved instruksfra Glje-og energidepartanen-
tet og øremerkede bevilgninger. NVESvirksamhethar en ca. 50/50prosentforde-
1ing på direkte forva1tning ogfOrvaltningsstøtte/annet.

NVEs avde11ngergjennamførteen enra rter på vårparten 1989 san beskrev
arbeidsoppgavet, bemanning, knntaktrelasjoneretc.Dennevar et verdifullt bi-
drag ti/ arbeidetmed å vurdereNVESorganisasjon.

NVEs organisasjon er vist i. forenklet form på figuren:

DIREKS GD 'S RÅD NIVÅ 1

TAB

VASSDRAGSDIREMR ADMINISTRASJON ENERGIDIREKTØR NIVA 2

AVDELINGSDIREKTØR NIVA 3

KONTORLEDER NI\M4

0 0 0 SAKSBEHANDLER 0 0 0 NIVA5

LEDELSES/STYRINGSFORA:DIREKSJON
DIREKTØRMØTE
KONTORLEDERMØTE

Figur 7

Figur: Forenklet NVE crganisasjon.



Organisasjansendringeni 1986bidrotilat de to direktoratenehar fUngertmer
uavhengigav hverandreenn tilsiktet.NVE overbygningenmed den felles admInl-
strasjonsavde/ingenmaktetikkeå forenede to direktoratenetil4nvirksamhet 
med hensyntilstyring,ledelseskulturog arbeidsmiljø.

Grganisasjanenhar fire-fem ledernivåerog ti fagavdelingermalmegetulik
størrelsei bananningog lederspenn.NVE har 60 lederstillingerhvorav 14 di-
rektører med gjennamsnittsalderpå 57 år. Yhgrekreftermå derforantaså ha
begrensetinnflytelsei AVE.

NVE har værtog er en "tekniskbastion"pregetav sivilingenlørerog realister.
Lederskapsanprofesjonhar værtlitepåaktet.Rekrutteringenharhatt preg av
"Innavl"sankonsekvensav mangelfulldefinisjonavkrav tilledereog /ederan-
svar.

Ledelseskulturener forskjelligi de to direkboratene.Vassdragsdirekboratet
syneså ha en frieresamarbeidsfcrmennEnergidirektoratethvordetaljertfag-
lig sentralstyringserut tilå gjennamsyreorganisasjonenmed kansekvenserfor
arbeidsmiljøetog motivasjonsnivået.Administrasjonsavdelingenhar hatt en
maktapparatpregetkultur.

Styringenav NVE må karakteriseressommangelfullbådemed hensyntilpersonal-
ressursercgrbudsjettmidler.Dettehar sammenhengzried at styringikke synes å
1mi værtviktig.Resultatmålknyttettillederansvarogbrukbareoppfølgingssy-
stanerhar ikkeværtetablert.Det er derforvanskeligå uttaleseg an crgani-
sasjonensproduktivitet.

NVEs kanpetanseog innsikter uten tvilallsidigog sterkpå vassdragsanrådet
med motivertemedarbeidere.Den kraftrelatertedel av Vassdragsdirektoratetut-
gjør ca. 50 prosentmålti antallårsverk.(Forbyggingsvirksanhetenunntatt).
NVEskawetanse på energianrådeter for sterktpregetav elektrofag.Energidi-
rektoratethar i størregradennVassdragsdirektoratethattrekrutteringsvan-
skerog avgangav dyktigeledere.økonanikanpetansencgutnyttelsen av de få
økonamenestårikkei forholdti/energiamrådetsøkonaniskebetydning.

NVE har uforholdsnessigmangeledereog administratoreri fcrholdtilutførende
fagpersonell.Kategorienledelseutgjør16 prosent,administrasjan29 prosent
og utførendefagperscnell55 prosent.

NVEs forhcld til overordnet departementhar en fOrmellsaksgangog samtidiget
relativtuformeltpreg.Det sistegjelderdirektesamarbeidmellom NVE/OED-av-
delingeneavhengigav sakstype.NVE sam etatmå forholdeseg til to fagavdelin-
ger og en administrasjansavdeling.

DelB drøfter følgende fan organisasjonsalternativer:

AlternativI NåværendeNVE med to direktorater
II NVE sam ett direktorat(tovarianter)
III NVE cverbygningenelimineres- to direktcrater

fl
IV NVE san ett direktorat- Vassdragsdirektoratetreduseres

til en avdeling med rene vannkraftralaterte oppgaver.

Alternativ har san forutsetningat OED/NVEbeholderde eksisterendeopp-
gavermed en del presiseringer.AlternativIV har som forutsetningat Olje- og
energidepartementetfisjonereroppgaversam strengtbetraktetikkeer departe-
mentetsansvar.Detteer såledeset NVE med energiforvaltning og rene kraftre-
laterte vassdragsforvaltningsoppgaver. Alternativetinnebæreret sterktredU-
sertNVE.

AlternativeneII og IIIframkommersomresultatav at ett ledernivåelimineres.
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Eet er lagt vektpå å foreslåen organisasjansstruktursanmuliggjørstyring
vertikaitoghorisontalt,og en administrasjonsordningsam synliggjØroverord-
nede styringsoppgaverog operativefunksjoner.

Av de fire-femorganisasjonsmodellersam er diskuterti Lel B anbefalesden
utflatedemodellAlternativII A. Begrunnelsenfor å anbefaledennemodeller:

Olje-og energidepartementethar sanprimæransvarelforsyningenog inngrepi
vassdragettervassdragslovgivningen.Energifarsyningsansvarog vannkraftres-
surstilganger dermeden viktigkablingfor Olje-og energidepartanentet.

Det anseså væreet uheldigprinsippå påføredepartementetkoordineringscpLr
gavenemellomde to forvaltningsamrådene.(Jfr.to-direktoratsmodellene).

Det anstrukturerteNVE vilbli et betydeligmindreantallårsverk(ca.270
årsverk) enn det nåværende

Strukturenvil muliggjøres delaktihet vertikaltoghcrisontaltfra
tcppledelsens side.

Koordinering milan energi- vassdragsoppgavene nuliggjøresved at virksan-
hets lanl en blir et bedrehjelpaniddelsanunderlagfor de priorite-



ringersanmå foretasinnenforbudsjettranmne.

Detantasat Ludsjettarbeidetog oppfølgingenvilLlienklereLlantannetmed
prioriteringpå departanentsplannEllande to forvaltningsmrådene.

Praktisk sett vil et samboerskaptjenenoe på stordriftmed b/antannet
fellestjenester ogfelles overordnetstyring.(Jfr.to-direktoratsmodel-
lene).

Organisasjonsformenvil bidratilå reduserefarenfor at separatismeskal
gjenoppstå.

Konsulentenanbefaleren styringsstrukturbeståendeav:

Et utførendenivå - driftsnivået- sanbestårav femutførendeavdelingerog en
avdelingforsikkerhetog Leredskap,og enkonsernpregetoverbygningsomtestår
av dagliglederassistertav en styringsstabfor overordnedecppgaver.

Avdelingeneskal ifølge konsulentensanbefalinghaen entydigNVE-identitet.
Lederansvaretpå avdelingsnivåskalforankresi resultatmål definerti VP san
er kablet tilklarebudsjettrammer.Lederansvaretamfatterdenkvalitativefag-
ligestandard,økananiskstyring,samtpersonalmessigeog administrativefor-
hold innenfbrrammn avNVEs overordnederetningslinjer.

De operativeadministrativecppgaverledesav en administrasjonssjef.En assi-
sterendedirektører ansvarligfor Styringsstabenog de operative administra-
sjonsoppgaver som er delti følgendeseksjoner:

ø<onomi (badsjett, regnskap, lønn ogrkasse)
Fellestjenesten (serviceknyttet ti/M29sdrift)
Eata (systemutvikling og driftstormaskin)
(Bedriftshelsetjenesten)

Ledernefor seksjoneneøkonomi,Fellestjenesterog Data er samtidigmedleniner i
styringsstaben san har fØlgendeansvarsanråder:

Utformeog gjennomførepersonalpolitikkenpå 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 personal- og organisasjonsutviklIngsprosjek-
ter
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

Konsuienten anbefaler at VP cgrtudsjett videreutvikles til et hensiktsmessig
styringsverktøy. Klare resultatmål pr% avdeling vil være nøkkelen til å få eta-
blert 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 re-
sultatmåloppfølging er hovedsak.

Den anbefalte organisasjonsardell er vist skjesnatisk nedenfor:

NVE
V-Edirektør

Ass.direktør

Styringsstab

5utførendeavdelinger

Administrasjon

Operativeadm.oppgaver

Avd.forsikkerhetogberedskap

Figur8

Konsulenten har anbefait at det opprettes en still1ng som assisterende direktør
når den nye organisasjonen er på plass. Ansvarsområdet omfatter etter konsulen-
tens anbefaling resultatmålcppfØlging cgrdet administrativeapperat. Behovet
for denne stillingen vil være avhengig avhvordan Vassdrags- og energidlrektø-
ren prioriterer intern ledelse i forhold til utadrettet virksomhet, ogrtivilken
rolle avdelingsdirektørene får i det nye NVE.

Den nye stilling san assisterende direktør må gis et klart definert lederansvar
i forhold til daglig leder og avdelingslederne.
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ROnsulentenanbefa1erat NVE får en fagavdelingog en administrativavdelingå
forholdeseg til i departementet:—

Gjennomføringen av en så omfattende organisasj~xlirtlir en prøvesten for
NVE1 bestrebelsene for å cppnå en mer tidsmessig og effektiv crganisasjon.
Gjennomføringen av den nye NVE-organisasjonener anbefaltorganisert san pro-
sjekt med en s s , et s'ektsekretariat med s 'ektledelse ar-
beidsgrupper. 


Styringen av gjennomføringen er etter konsulentens oppfatning et ansvar for
daglig leder i M1E. Departementet kan deltai styringsgruppensan NVEs overord-
nede myndighet.

Arbeidsgruppene 1w. område bør 1 prinsippet ledes av lederne for de respektive
auråder. Dette prinsipp forutsetter at lederutvelgelsen blir fØrste etappe i
gjennomføringen.

Konsulenten anbefaler at samtlige stillinger fristilles på grunn av omfanget av
organisasjonsendringene.

4.5 Arbeidsgruppens anbefaLing.

4.5.1Grunnleggendefozutsetz~.

FOrmålet med arbeidsgruppens arbeid er å karne fram til en organisasjonsstruk-
tur som setter NVE i testnuligstandtilå løse framtidige forvaltningsoppga-
ver på energi- cg, vassdragssektorene.

Arbeidsgruppen har tatt sam utganspunkt at NVEer cg,fortsatt skal være et or-
dinært forvaltnIngsorgan underlagt Glje- og energldepartementet. Arteidsgruppen
har på et prinsipieltgrunnlag drøftethvorvidtzrdljøvernmyndighetene børha
særskilt instruksjonsznyndighet overfor deler av NVEs organisasjon i lys av an-
svarsfordelingen 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 Rer-
mansen-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. Arbeids-
gruppen vil derfor ikke gå inn for en ny praksis med delt instruksjonsmyndighet
fku-AVE. Imidlertid har man god erfaringmed å etablere samarbeidgavtaler, spe-
slelt mellan milywernizzyndighetenecgNVE. I den grad slik bistand skal ytes må
den imidlertid organiseres med ryddige samarbeldsavtaler, oghvis samarbeidet
er av me amfang og varighet, cgså med et opplegg for samarbeidets økonamiske
sider. Slike avtaler må avklares medrespektivefagdepartement. Rent oppdrags-
salg (bruk av oppdragshjemler) trenger ikke fagdepartementets godkjennelse.

Spørsmålet am den framtidlge myndighetsfardellng etter Vassdragsloven, herunder
hvorvidtOEDsansvarskalbegrensesegtilvannkraftsakererblittreistav
Miljøverndepartementet i løpet av arbeidsgruppens arbeid. Arbeidsgruppen har
gitt uttrykk for sitt standpunkt 1 rapporten, men vil påpeke at dette spørsmål
er av en slik prinsipiell karakter ag har slike konsekvenser for NVES framtidi-
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 crganisa-
sjonsform. En omfattende amstillingsprosess kan være både tidkrevende og sette
enkeltpersoner og organisasjonenunder sterk belastning. Arbeidsgruppen ser det
derfor sam ønskeligå bygge videre på crganisatoriske enheter som fungerer godt

70



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 arbeids-
mål må ha definerte adresser i organisasjonen og tilsvarende må det utpekes re-
su/tatansvar på ulike nivåer i organisasjonen ( jfr. målhierarkiet). Et defi-
nert linjeansvar for mål og enkeltoppgaver krever oppbygging av en organisasjon
san er hensiktsmessig utformet for fordeling og utførelse av oppgavene. virk-
sanhetens hovedmål og oppgaver vil dermed til en viss grad bli profilert i or-
ganisasjonens 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 hensiktsmes-
sig måte samler beslektede og avhengige arbeidsoppgaver under felles lederan-
svar. Ansvarsforhold bør i størst nulig grad klargjøres ved å begrense dobbelt-
arbeid 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 virksanhets-
planen. En slik organisering vil også i store trekk innebære at grunnlaget leg-
ges 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 el-
ler 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 Vassdragstil-
synet, Natur- og landskapsavdelingen og Hydrologisk avdeling egne utestasjoner-
te 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. Arbei-
dsgruppen mener at en slik desentralisering er hensiktsmssig dersan dette gir
en mer effektiv, smidig og kvalitativt bedre ivaretakelse av NVEs oppgaver. Ar-
beidsgruppen er ikke istand til, innenfor den tilmålte tid og ressurser, å fo-
reta en kritisk gjennangang av regionkontorenes rolle. Arbeidsgruppen ser det
san naturlig at det er betydelig regionalpolitisk interesse knyttet til region-
kontorenes opprettholdelse og utvikling. ArbeicNgruppen ser imidlertid med bak-
gninn 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 organisato-
riske tillarytningspunkt for regionkontorene blir diskutert under arbeidsgrup-
pens anbefaling (kapittel 4.5.3 nedenfor).

Arbeidsgruppen har vurdert den organisatoriske tilknytning til Olje- og energi-
departanentet. 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 tilknyt-
ning til Olje- og energidepartanentet i kapitte/3.6 og foreslår der at depar-
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tementetgjennomdrøfterOlje-og energidepartementet'sinterneorganisasjonSOM
ledd1 oppfølgingen av arbeirNgruppensrappert.

Et av de foreslåtteorganisasjonsalternativerinnebærer to separatedirektora-
terunderlagtGlje-og energidepartementet.rettevil innebæreat energipoliti-
ske og vassdragspolltiskeoppgaverutføresuavhengigi to separatedirektorater
med den nrXlvendige samrdning og interesseavveiningpå departementsplan.Ar-
beldsgruppenvil pekepå den nære tilknytningmellomforvaltningenav energi-
sektorenog vassdragssektorenog vil antaat en delt organisasjonsløsning vil
legge omfattendesamont/~~på departementet.Arbeidgruppenvilfrarå
en sliksentraliseringav oppgaverog vil anbefaleen løsningder slik samord-
riingså langtsanråd søkesivaretattpå direktoratsplan.

MindretalletKielland TVedeanserdet sam tvilsamtat sanordningen blir Ibe-
get amfattende".Omfangetav samordningsoppgavervil dessutenavtamed redUsert
vannkraftutbygging.

Ved en framtidlg organiseringav MTE ønskerarbeidsgruppenå ta hensyntil
skilletmellam,på den ene side;NVESbasisvirksomhetsam omfatteretatensfbr-
valtningsoppgaverog nødvendigestøttefunksjonertildisse,cgpå den annen
sidebistandtil andreforvaltningsorganer,institusjoner,bedrifterog enkelt-
personer.Slikbistandytesi dag vederlagsfritt ëller i fbrm av salg av tjene-
ster,data,rapportere.1.Endelbistandtilalmenhebmzmikunneytesvederlags-
fritt i form av generellinformasjon,råd etc.fordidet er en del av etatens
opplysningspliktog forvaltningsansvar.Andre oppgaver bør bli gebyrbelagt.
Spesielt Hydrologiskavdelinghar utvikletflereav sineaktivitetertilet
forretningsamråde.Arbeldsgruppenønskerat mulighetene til slik betalt tjene-
steyting utviklesviderecgmener at forholdenefor dettebør leggestilrette
ved organisasjonsutformingcgrfastleggelseav administrativeogrbudsjettmessige
rutiner. ArbeidSgruppenmenerat slik oppdragsvirksamhetog salgav data/rap-
porterbør kunneskje i den utstrekningvirksamhetenikkekommer1 konfliktmed
NVES oppgavercgrolle scinnøytraltforvaltningsorgan.Inntektsgivendeaktivi-
tetermå tilpessesetatenskapasitetsutnytte/secg,finnested på områHer som
bidrar til å videreutvikleellerletteetatensevnetilå ivaretasinebasis-
oppgaver.

Arbeidsgruppenhar ogsåvurdertam det er hensiktsmessigat forretrdngsressige
aktiviteterreflekteres1 organisasjonsstrukturen.Det er fordelerknyttettil
en strukturertog avgrensetorganlseringav forretningsvIrksanhet både av ope-
rativeog Ludsjettmessige/økonmiskeårsaker.I en arbeidssituasjonder de inn-
tektsgivendeaktiviteterfordeles på sværtmangepersonerog dissedelersin
tidmellcmbesisvirksomhetog salg,sliksltuasjonener 1 NVE,vil en slik or-
ganiseringbli vanskelig.Havedvektenmå leggespå å finneen organisasjons-
strukturSOM er hensiktsnessigfor å utføreetatens basisvirksomhet.Ved god
regIstrerIngav tidcgressursbruki avdelingenevilkostnadssidenved fcrret-
ningsvirksanhet synliggjøres og danne grunnlag for utarbeidelse av en  prispli-
tikkfbr NVES tjenester.

4.5.2 Arbeldsg~ens farslagtil ny organisasjonsstruktur.

I kapittel4.3Leskrivesde hovedalternativerarbeidsgruppen har vurdert. Refe-
ransealternativet I sam er NVEsnåværendeorganisasjon,er amtalt i kapittel
4.2 og 4.5.1 ovenfDr. Arbeidsgruppen peker her på flerefOrholdsom tilsier
endringerog vil spesieltvise tilde uheldigesiderved en markert deling av
energi-og vassdragsrelaterteoppgaveri to direktorater.

AlternativIII sam innebærerto separatedirektorateranbefalesikke.Arsakene
til detteframgår avkapittel 4.5.1 ovenfor.

AlternativIV innebæreren avskallingav alleikkevannkraftrelatertecppgaver



fra Vassdragsdlrektoratet.Dettevil innebæreen utflyttingav Forbygningsav-
delingen og store deleravHydrologisk avdeling.I sinvurderingav Olje-og
energidppartementetsansvari vassdragene(jfr.kapittel3) går arbeidsgruppen
inn for at OED/NVEharet samletforvaltningsansvarfor inngrepsom i vesentlig
gradpåvirkerde fysiskeforholdenei vassdraget.Detteinnebærerat det er u-
hensiktsmessigå foretaen avskall1ngav NVE basertpå hva som er vannkraftre-
latert.Arbel&gruppenser Imidlertldat detkan væregrunnlag for kritisk å
diskutere arbeidsområderi disseavdelingene,men ser ikkeat detteinnebærer
behavfor å flytteavdelingenesom sådanut av NVE.

Arbeidsgruppenanbefalerat NVE organiseressam ett direktoratmed enflator-
ganisasjonsstrukturbeståendeav et begrensetantall avdelingerhovedsakelig
cppdeltetterNVESframtidigehovedoppgaver.Detteinnebærerat dagensdirekto-
ratstrukturforlatescgdet etablereset begrensetantallstorreavdelingersam
rapportererdirekte tildagligleder.Dennestruktursamsvarerimsdalternativ
II og har en rekkevariantermht. tilavdelingsinndelIng.

Arbeldsgruppensknnsulenthar definertto alternativeutformingerav en flat
organisasjan;IIa og IIb.Den viktigsteforskjellmellomd1se er at Energi-
planavdelingenog Ressursavdelingensom er to separateavdelingeri IIa,er
slåttsammentil en Energiplanavdelingi alternativIIb.

Etterå ha diskutertdissealternativervelgerarbeldsgruppenå foretaen dis-
kusjonav to forskjelligevarlanterav en flatorganisasjan.

Arbeids modellA samsvarerstortsettmed kansulentensanbefaltealter-
nativIIa og innebærerfølgendestruktur:Etatensledes av en Våssdrags-og
energidirektørog detetablereseventuelten stillingsomassisterendedirektør
og en litenstab.Detcpprettesenny Vassdragsavdelingsom omfatter Natur og
landskapsavdelingenog Fnrbygningsavdelingenmed statussom seksjoner.Hydrolo-
giskavdelingcpprettholdessam egenavdeling.Det etableresen Ressursavdeling
sam omfatter tre seksjoner;Vasskraftundersøkelser,Konsesjonsbehandlingog
Vassdragsregisteret.JUs/skattesakerinngårsam en del av avdelingens arbelds-
felt.SystemavdelingenutvidesmeddeleravKonsesjonsavdelingen(anleggskonse-
sjonerEKA)cgrbenevnesEnergiplanavdelingen.De etableresen ny avdeling for
markedsspørsmålog energiøkonomiseringsam skalta varerdinye oppgaversamt
opptadelerav Statsstøttekontoret,Kantaretfor rasjonellenergibrukogrKonse-
sjonsavdelingen.Det etableresen avdelirigfor SIkkerhetcg beredskapsamam-
fatterIllsynskantaretogBeredskapsavdelingen. Elsikkerhetsavdelingenfbreslås
administrativtcgrfagligcverførtKommunaldepartementet.Det etableresen admi-
nistrasjonsavdeling.Administrasjonssekretariatenefra direktoratenetrekkes
inn.

Arbeidg modellB skalivaretaintensioneneved konsulentensalternativ
IIb, men er me fbrskjelligbygget opp. Mbdell B adskiller seg-fra A ved at det
ikke etableres en Ressursavdeling. Avdeling for vasskraftundersøkelser (VU) fo-
reslås de/t pd en slik måte at vannkraftfunksjanerskillesut og inngår i en
ny Energiplanavdeling. Denne avdelingenbestårfbrWrig av Systemavdelingenog
deler av Konsesjonsavdelingen. I dette alternativettlir Vassdragsregisteret
overførtfra VU tilHydrologiskavdelIng.Konsesjonskantoretog vassdragsjuris-
tenecverførestilVassdragsavdelingensomfOrztvrigbestår av den tidligere
ForbygnIngsavdelingen og Naturog landskapsavdelingenUfr. madellAJ. FCrøvrig
er dettea/ternativetidentiskmed A.

Et mindretalli arbelds (Finansde ementet M1 "øvernde ementet)
går inn for at det ikke etableresen stillIng som assisterendedirektør til
Vassdrag-og energ-idirektøren.

Flertallet1 arbeids år innfor at NVE or aniseres ettermodellB. Ar-
beids flertallvil framheveat man innenforrammenav et begrensetan-

73



74

tall større avdelinger,ved dette alternativ,oppnåren ønsketsamordningav
planieggingenav kraftproduksjon og distrIbusjonfra kilde ti/ fbrbruker.En
samling av disseplanfunksjonerbør cgsåryddeav veien uk/ararbeidsfordaling
og ivareta behovet fbr enhetligplanleggingsgrunnlag og adferdutad.Samlingav
dlsse planfunksjoner bør cgsåkunnebidratilen sterkereintegreringav vann-
kraft-og energisystanplanleggingen. Energiplanavdelingen foreslåsstyrket med
økonanisk ekspertiseslikat ogsåplanarbeidetkan utfØresutifraen tilbuds-
og etterspørselsvurdering.

Arbeidsgruppens flertall har innenfor ntdell B, diskutert to alternative plass-
eringer av Konsesjonskontoret (VVK). Innenfor den avdelingsstruktur og størrel-
se en prøverå karmefram til, synes det ikke naturlig å etablere Konsesjons-
kontoret evt. samen med anleggskonsesjonsbehandling fra EK, san egen avdeling.
Flertallet vil foreslå at Konsesjonskontoret legges til Vassdragsavdelingen.
legger her vektpå at en dervedsamlervassdragforvaltnIngsansvaretog
grunnlagetfor en samletvurderingav allefysiskeinngrepi vassdrag.En vil
også peke på fOrdeleneved regionenes tilknytaingtil Vassdragsavdelingenog
det samarbeid som vilmåtteftregåmellomregioneneog VVK ved behandling av
inngrepssaker.FOrholdettilNatur og landskapsseksjonen og tilhørigheten til
fagffdljøet i Vassdragsavdelingenvektlegges også.FOrdeleneved samlingav
og VVK er ikkelikestoreetter at det er innførttiltakfor å samordne prose-
dyreneved kcnsesjonsbehandling og cmfangetav sakerder beggeenheterblirin-
volvert i samme saker ventes redusert.

Mindretallet (Kielland TVede) går inn for atiMEorganiseres etter
Mindretallet viser til at NVE er gitt et samletfOrvaltningsansvar for vesent-
lige 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 holdesorganisatoriskskilt
fra energisiden.Skalvassdragsdelenav IVVEfbrtsattkunneivaretaoppgaver ut
over det å væreen ren støttefunksjon for energiforvaltningen, må dette gis en
organisatariskmarkering. Avgjcrende fbr en effektiv vassdragsforvaltning er
det cgsåat plan- ogrkonsesjonsftmks~m?tlir liggende i samme avdeling.  Dis-
se 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 gjennomf0-
res lettere. Mindretallet ser det san prinsipielt uheldig at behandlingen av
tillatelser til større inngrep og iverksettingav 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. Ar-
beidsdelingen zrEllan Ressurs- ogEnergiplanavdelingen er beskrevet på side 80,
og den nødvendige sanprdriingn'ellan de to avdelingene fbrutsetter regulert ved
samarbeidsavtaler cgrprosjektarbeid.

I sitt forslag tli organisasjamtur har arbeldsgruppen lagt størst vekt på
å finne fram til en hensiktsmessig avdelingsstruktur. Dernest har gruppen gitt
tilrådinger mht. seksjonsinndelingav avdelinger sam fbreslås nyopprettet eller
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 organiseringsom legger føringer på den endeli-
ge utfbrmIng av dlsse avdelingene.

Nedenfor vil arbeidSgruppen redegjøre nærmere fbr de vurderinger sam er gjort
vedrørende valg av en ny avdelingsstruktur chg for sine anbefalingervedrØrende
avdelingenes organisering og arbeid. Arbeidsgruppens vurderinger av avdelings-
strukturener gjengittsamlet og de fOrslag der fiertallet og mindretallet har
avvikende oppfatninger vil framgå av teksten.
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* Vassdr (Avdelingenvil få forskjelligsammensetningi modell
A og B)

Arbeidsgruppenfbreslår at det etableresen ny Vassdragsavdeling.Avdelingens
hovedarbeidsområde framgår nedenfor.

Arbeidsgruppenhar diskutertam fOrtygningsvirksomheter en oppgavesomnatur-
lig hørerunderclje- og energiministerensansvarsområdetatti betraktningden
avgrensningsam er foretattav Clje-og energidepartementet'sogNVEs mål og
oppgaveri kapittel3. FOrbygningsavdelingensvirksomhethar sanhovedformålå
sikrearealerog bygninger ved vassdragene noe som igjenkan føre tilredUserte
forurensningeri vassdragene.På dennebakgrunner landbruk-og lckal-
politiskeinteressermer framtredendeenn energi-og vassdragspolitiskehensyn.
Arbeids tarsanut s at støtte til for ' svirkscmhetvil
forbli en statli o ave.Eet er arbeidsgruppensinntrykkat fOrbygningsvirk-
samhetennyteranerkjennelsefor denmåteden er ivaretattpå og at det er stor
gjensidignytteav avdelingenstilhørighettilNVE.Arbeidsgruppenkan ikkese
at et annetdepartementer et mernaturligalternativsom ansvarligfor denne
virksomheten.Arbeidsgruppenvil ogsåpekepå NVEScverardnedeansvarfor ve-
sentligeinngrepi vassdragenecgrbehovetfbr å se fbrbygningeri relasjon ti/
vassdragsforva1tningen.

Arbe1ç ser det dennebak sannaturli at for svirksanhe-
tenfbrbliri NVE at virksomhetenlasseresi en avdelin: Vassdrasavde-
lin en, sammenmedNatur- landska avdelinen , etterfiertalletsfbrsla
Konses*onskontoret Jus-/skatteenheten.(Imindretalletsfbrslag er Konse-
sjonskontoret,JUs-/skatteenhetenog deler av Natur-og landskapsavdelingen
/agt tilRessursavdelingen).

Arbeidsgruppm har drøftetForbygningavdelingensarbeidscppgaverog har disku-
tertalternativemåterå crganiserestatensbistandtil forbygningsvirksanhet.
Forbygningsavdelingensysselsetteridag11 funksjonærerved hovedkontoret,29
funksjanærer ved regiankontorene,15 anleggsingeniører med hjeumekontorog 58
arbeidstakereved anlegg.

Virksanhetenkan alternativttenkesorganisertsan en ren bevilgendemyndighet
med utgangspunkti en regianalog/ellerbehovsbasertprioriteringav tilskudd
til prosjekter san gjennanføres med lokale mlimdigheterog andresan byggherre.
Virksanhetenkan ogsåutføresmed vekslendegradav statligdeltakelsei. pro-
sjektutvelge1se,prosjektering,ledelseog utførelse.Idager NVE engasjerti
alledfse fasermed maskinparkog egenansattanleggsbemanning.Samtidigbenyt-
tesogsåprivateentreprenører.

Arbeidsgruppenvil pekepå at fbrbygningsvirksomheti vassdrager en spesiali-



sert virksamhetog ser den fordeldetkan 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 ' svirksamhetder andre enn statener herre. Samme prinsipp bør
gjøres gjeldendefor annen tjenesteytinginnendettefeltet.NVE bør ogsåvur-
derekostnadenefbr sineprosjekterings-og oppfØlgingsarbeideri forhold til
hva knnsulent-og entreprenørmarkedet kan tilby,for kontinuerligå vurdere
egen effektivitet.

Arbeidsgruppener imidlertidi tvilam detmed dagensvelutvikledeentreprenør-
markeder nødvendig ellergirbetydeligegevinster,at statenselvska/fbrestå
utfØrelseav anleggsvirksomheten.Godtkjennskaptilentreprenørmarkedetog ef-
fektivanbudskankurransebør sikre kostnadseffektiveforbygningsarbeiderog
nødVendigberedskap.Arbeldgruppener kjentmed at 1VVEsterktbetonerfordele-
ne med en egenanleggsbemanningcgrmaskinpark.Arbeidsgruppenetterlyserimid-



lertid dokumentasjonsankan underbyggedissestandpunkterog fbreslårat de-
ementet/ar en uavheni institusbnutføreen vurderin av effektiviteten
fordeleneved dennecrdninen før en tarendeli stand tilden framti-

di e or aniser av dennedel av For " savdelinens virksomhet.Det legges
til grunn at den planmessigenedbyggingenav anleggsvirk~enfortsetter.
Viderefarutsettesat OEDpå bakgrunn av den fcreslåttevurderingvurderer
nulighetenefor cgrknnsekvenseneav en overgangtilen ren tilskuddsmodellfor
NVEsforbygningsvirksanhet.

Natm-og iten

Arbeids fbreslårat Natur landska avdel' en o rer somfrittstå-
endeavdel' . Avdelingenst overforredusertearbeidsoppgaveri fbrbindelse
med den sterkereduksjansanhar funnetstedi ny vannkraftutbyggingog trans-
misjonsanlegg.AktivitetsnivåetWir dermedfor lavttilå rettferdiggjøreegen
avdelingsstatusi NVEsnye avdelingsstruktur.Avdelingenspersonellvilkunne
flyttetildennye Vassdragsavdelingenfor å biståforbygnings-og konsesjons-
behandlingen,sam etterflertalletsforslagvil finnestedi denneavdelingen
både sentraltcgregiona/t,og vilher kunneivaretasin støttefunksjoncverfor
NVE forøvrig.

MindretalletKielland Tvedevil vurderedelerav Naturog landskapsavdelin-
gen lagt tilRessursavdelingendit cgsåKonsesjonskontoretfbreslåslagt.

Flertalletsforsla Innebærerat cppgaverknyttettilVerneplaneneflyttesfra
Avdelingfor VasskraftundersøkelsertilVassdragsavdelingen.Det samme gjelder
mindre oppgaver knyttettilnivellementcgkontrollav vassdragsmanøvrerings-
reglementer.

Regiankantorer

Arbeids fcreslcirat NvEsr lankontorer(ekskl.elsikkerhetsvirksomheten)
adMinistrativt økonomiskunderl es NVE ved Vassdrasavdelinen. ROved-
tyngden av regionkantorenesvirksomhetvil falleinnunderforbygningsvirk-
somhetensansvarscmrådei den nye NV'E-crganisasjonen.Regionalerepresentanter
for Vassdragstilsynetfcrutsetteså rapporteredirektetilSeksjonfor vass-
dragstilsyn.Regionkantorenevil i framtidenbehandleinngrepssakerog vil i
disse sakerha narknntaktmed seksjonfor vassdragskonsesjoner.Likeledesvil
naturog landskapsvirks~enha representanteri regionenesam vil rapportere
til Vassdragsavdelingen.Hydrologiskavdelingsrepresentanterpå regionkontor-
ene vil fagligrapportereti/Hydrologiskavdeling.Utviklingeninnen energi-
og vassdragssektorenkan innebæreat regionenesframtidigetilknytningsformog
andrefbrholdmå vurderespå nytt.Det er viktigat regionkontorenesvirksomhet
organiserespd en slikmåte at de effektivtkan Letjenebreddenav oppgaverun-
der NVEs ansvarsområde.Det fbrutsettesat 1VVEfortløpendevurdererhvorcmfat-
tendeoppgaverdet er rasjoneltå leggetilregicnkontorene.

Vassdragskansesjo=

Flertalleti arbeidsgruppengår inn for at Konsesjonskontoretleggestilden
nye Vassdragsavdelingensammenmed naturog landskapsvirksomhetenog jus/skat-
teenheten.Arsakentildetteer nærmereredegjortfor på side74.Det vil der-
med værenaturligå etablereVassdragsavdelingensom en avdelingmed to hoved-
seksjoner:Forbygningog knnsesjoner.Naturog landskapsvirksomhetcgrjus/-
skatteenhetenvil fUngeresom støttefunksjonerog gishensiktsmessigorganisa-
torisktilknytningtilVassdragsavdelingen.
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Hydrologiskavdeling er idagden størsteenkeltavdelingvedhovedkontoretog
har 54 fastestillingshjemlerog 13 cppdragshjem1er.Utoverdettehar VH et va-
rierendeantallkorttidsengasjerte,slikat avdelingensstørrelsevarierermel-
lam 70 og 75.AvdelIngensvirksomhetkjennetegnesved datainnsamling,kartleg-
ging, analyse og annetutviklings-og utredningspregetarbeid.Avdalingen kan
betraktessom en støtteavdelingtilde mer farvaltningspregede aktiviteteri
NVE ogkontakten med de øvrigeavdelingerer i storutstrekning preget av /eve-
ranserav data,beregningerog analyser.Rydrologiskavdelingutfører cgså et
betyde1igomfangbetaltetjenesterfdr eksterneinstitusjoner.

Arbeids kankludererat virksomhetensart avdelin ens størrelsetilsi-
er at disseaktiviteterholdessamletinnenforen avde/ at avdelinen
ra rtererdirektetilNVEslede1se.Avdelingensmangeutadrettedeaktiviteter
cgrcppdragsvirksomhetgjørdetpåkrevetmed et godt utviklet økonomistyrings-
system og en budsjettmessigavgrensing av virksomhetenslikat avdelingensut-
gifts-cgkostnadssidesynliggjøres.Detteta/erogsåfdr at virksomhetenhol-
des samletinnenforen avdeling.

Arbeidsgruppen har diskutert Hydrologisk avdalings oppgaver og orgardsering.
Vannkraftsektoren vil bli preget av redusert utbyggingsvirksanhet og økt opp-
wrksanhet ankring effektivisering av driften og optimal utnyttalse av vann-
ressursene. NVEs forvaltningsvirksanhet vil orienteres not behandling av opp-
rusting/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 irli-

lig grunnlag for å ivareta sine forvaltningsoppgaver. Arbeidsgruppen er kjent
med at det pågår et arbeld i. Hydrologisk avdaling med sikte på en arorganise-
ring av avdalingen og at dette arbeid er begrunnet i en forventet oppgaveutvik-
ling san i store trekk faller sanmen wed arbeidsgruppens vurdering.

En slik amorganisering vil kunne finnestedsomledd1 den senereoppfølgingen
av arbeidsgruicpens rapport og må ta hensyntil de vurderingerarbeldsgruppen
har gjortvedrørendeframtidigeoppgaveri Rydrologiskavdeling.Arbeidsgruppen
vilmed henvisning tiioppgaveavgrensingeni kapittel3 kommentereenkelte sl-
der ved Hydrologiskavdelingsvirksamhet.

I kapittel 3.8.2 sierarbeidsgruppenat NVEsoppgaveri vassdrageneskalav-
grensestilbehandlingav vesentligeinngrepsan påvirker de fysiskefdrholdene
i vassdragene(vannstrengen).MindretalletKlelland TVedemenerat "Vann-
strengen"er en fdr sneveravgrensingog den kan ikke ses isolert fra vass-
dragsnæreområder

Det miljøpolitiske ansvar påhviler milywernministeren, mens olje- og energimi-
nisterensansvarer å sikreen rasjonellenergitilgangog utnyttelse innenfdr
de rammerregjeringen har fastsattb1.a.på mi/jesområdet.Glje-og energiminis-
terenhar et genereltansvarfor å sikreat miljanessige rammebetingelsertas
hensyntil innenforegetforvaltningsområde.Dermedvil de oppgaversom er nev-
nt under kapittal 3.5 " Miljøpolitiskecppgaver"ikke Inngå i NVEs fcrvalt-
ningsansvar.Arbeidsgruppenvil imidlertidtilfØyeat den kanpetanse NVEhar
utvikletfdr sinehovedoppgaver kan væreav verdifdr å løsemiljøpc1itiskeog
andre oppgaver. I den grad slik bistand skalytesmå den imidlertidorganiseres
med ryddigesamarbeidsavtaler,og hvis samarbeideter avme anfang og varig-
het, også med et opplegg for samarbeidetsøkonomiske sider.Slikeavta/ermå
avklaresnEd respektivefagdepartement.Rentcppdragssalg(brukav oppdrags-
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hjemler)trengerikkefagdepartementetsgodkjennelse.

Av ensninen ovenforinnebærerat det ikke er a fdr å utvikle e mil-
'ørettedeaktiviteteri H ol isk avdelin, men ioritereo aver
dra som forbedreravdel enskom tansetilå biståNvE.Detteinnebærer
midlertidingenfdrandringi dagens situasjonder avdelingenkan selge data,
analyserogrkumpetansetilmiljømyndigheterog andre.

Kompetanseninnen grunnvannshydrologii forvaltningenfinnesidagi NGU,NVE,
LD og SIFF.AVEsinnsatsamrådervil væregrunnvannsforholdi fdrbindelsemed
grunnvanni løsmasser.Arbeidetomfatteroppbyggingog vedlikeholdav databaser
med grummixler, beregningerav grunnvannsmagasineneskapesitetog utvik-
ling av grunnvannsmodeller; dessuten konsekvensvurderingerav endringeri
grumwarfl~xlen.

Arbeidsgruppenvil peke på at vannforsyninger et lokaltansvarog at detpå
sentraltholdneppe vil væreOlje-og energidepartementetsanbør ha et kcor-
dinerende ansvar. Grunnvannforsyningog vassdragsn~reringmå i vissetil-
fellerseesi sammenheng.NVE vil derforha behov fdr innsikt i grunnvanns-
spørsmål.NVES engasjementvil imidlertidikkebli likestortsom tidligere.
Aktiviteteni tilknytningtil grunnvann kan rettferdiggjørespå bakgrunnav den
spesialkompetansesom alleredefinnesi Hydrologiskavdeling.I så fallmå
midlertldsliketjenesterytespå forretningsmessiggrunnlagi konkurransemed
andreaktuelleinstitusjoner.

Hydrologiskdatainnsamlinghar utvikletsegraskt,og allenye målestasjoner
blirnå utstyrtmed data1oggeremed nulighetfor mangetypersensorerog fjern-
overføringav data til NVE.Dettehar gittøkonaniskgevinstsantidigsandet
er en forutsetriingfor godeog raskeflanprognoser.Denneutviklingenvilfort-
sette og effektiviseringenav datainnsamlingenvillamnefrigjørenoe arbeids-
kapasitet.

Det er reist spørsmål fra andreetateram dethudrologiskestasjansnettetogså
kant benyttes til innsamlingav andretypermiljødata,for eksempelvannkjemiske
data.Dette vil kunnegi betudeligeinnsparingeri formav en samordningav da-
tainnsamlingenog en ner effektivbrukavfeltpersonell.En slikutviklinghar
allerede fUnnetsted i Finland,SVeits,CanadacgrStorbritannia.Arbeidsgrup-

	

nmule.rat s rsmåletam samo o anisatoriskeløsniner må utredes
snarest at 01 e- eneride ementet M11'øvernde ementet ta ini-
tiativetvidere. En samordning detteområdetkan legge grunnlagetfdr en
separat fdrretningsmessigvirksomhetelleren økonamiskog organisatoriskav-
grensetenhet(resultatenhet)innenforHydrologiskavdeling.

Arbeidsgru~ har diskutertavde1ingensg1asiclogiaktiviteter.Aktivitetenepå
detteområdetbør relatereseg tilNVEshovedoppgaveri tilknytningtil vann-
kraftprosjektercgrkapesitetenska/ikkebenyttestil å utviklenye aktivitets-
områderSan griperinn i arbeidspppgavenetilandrenorskemiljøer (vorsk Po-
larinstitutt,Np).Det forutsettesderfor at kompetansepå detteområdetmå stå
i fcrhcldtilde kravkraftutbyggingersetter og at avdelingensaktiviteter
samordnes godt med ZWE må imidlertidsanpå andreområder på forretnings-
messiggrunnlagkunneyte tjenesteroverforandrebrukereinnenforsitt kcmpe-
tanseamråde.

Arbeids flertall fbreslår at ansvaretfdr Vassdrasr isteretoverføres
fta Avde1' for vasskraftundersøkelsertilH cl isk avdel' . Dette er en
oppgavesam i sin art passer bra med avdelingensfUnksjonsom fdrvaltningsstøt-
te og ana/yse/data/everandør.Registeretbør ogsåkunneutvide grunnlagetfdr
avdelingensforretningsvirksomhet.Plindretalletvil leggeVassdragsregisteret
tilRessursavdelingen.
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(modellB)

Arbeids flertallforeslåratdetetableresen Eneri lanavdelinsom
skalsamordnelanl av odUkson ditribusbn av kraftfra kilde til
forbruker.Avdelingenvilbest avvannkraftfunksjonerfraAvdelingforvass-
kraftundersøkelserorganisertsomen seksjoni dennyeavdeling.Dernestinngår
SystemavdelIngenog den del avKonsesjonsavdelingen (EK) som behandleranleggs-
konsesjoner.Avdelingengisogsåansvaretforkoordinering/forvalt:ningav stat-
lige tilskuddtil prototyp.og demonstrasjonsprosjekterfornye,fornybare
energlkilder-en oppgavesanmesthensiktsmessigbørforegåpå prosjektbasisi
samarbeidmeddennyeavdelingenforenergiøkonomiseringogmarked.

På vassdragssidenvilavdelingenarbeidemedrulleringavSamletplan. I fram-
tidenv11detimidlertidblimindrebefatningmedvannkraftutbygging,og opp-
merksomhetenmå i sterkeregradrettesmoteffektivlseringav detbeståendesy-
stem,herundersikreutviklingav et effektivtmarked1 sanarbeidmed enøk og
markedsavdelingen.Gasskraftutbyggingersynesikkeå gi oppgaveri detomfang
avdelingeneharantatt.Detmå leggessterkerevektpå en systemmessiginnpas-
sing av nye, fornybareenergikilderogforvaltningenav statligeprototypog
demonstrasjonsmidlermå knordineresnartmedenøk-og markedsavdelingenspro-
grammer.De redUserteoppgaverinnenforny vannkraftutbyggingvili noengrad
blikompensertvednyeoppgaveri sambandmedopprusting/utvidelseroghjernfall
aveksisterendekraftaniegg.

Systemavdelingener idag organisertmed trekontorer;Kontorforsamordnet
energiplanlegging,KontorforenergikilderogkrafttilgangogKontorforkraft-
forsynIngenshovednett.Arteidsgruppenskonsulenthari sittalternativfcre-
slåttat avdelingenorganiseresmedtreseksjoner;Elektriskeanleggskonsesjo-
rer, produksjon og transmisjon/distrIlxisjon. Dettemå seesi sammenhangined
fiertallsinnstillingensominnebæreretableringav en Ehergiplanavdelingsom
cgså omfattervannkraftoppgaverfraAvdelingforvasskraftundersøkelser.Dette
kan gjøredethensiktsmessig at fUnksjonene fra VU plasseres i en egen seksjon
på linjemed systemavdelingens seksjoner.Arbeidsgruppenvilimidlertidpekepå
at dendetaljerteavgrensningmellanseksjcnerog etableringav eventualle
grupperi avdelingenemå foretasavNVE1 samrådmedOlje-og energideparte-
mentetsanleddi oppfølgingen av denne rapport.

Arbeids flertallvilframhevebehovetforå se ti/ ssideni ener
stemeti s medutvikl strekk ettersrselsiden.Ehøk- mar-

kedsavdel'en vilherf en vikti rolle detmå etableresetnartsamarbeld
med i anavdel en.EhergiplanavdelIngenforutsettesimidiertidstyrket
med økonomi-og markedskompetanseforytterligereå tavarepå behovetforå
integrereøkonomIskeogrmarkEdsmessige hensyn i energi-og vannkraftplanleggin-
gen.

Arbeids mindretallår innformodellA sominnebæreretabler' aven
Ressursavdelin enEneri lanavdel .NedenforfØlgeromtaleav disse to
avdelingsalternativer.

. (modellA)

Arbeids mindretallfbreslåretablerinav en avdellnfor lan kon-
ses'onsfunks'onen vassdrassiden:Ressursavdelingen.Avdelingenvilbeståav
den nåværende Avdeling for vasskraftundersøkelser, Konsesjonskontoretfraden
nåværendeVassdragsavdelingenogjus/skatteenhetensomi dager en stabsfUnk-
sjon i Vassdragsdirektoratet.Det kan videreLliaktueltå overføreetpar
saksbehandlerefra Natur-og landskapsavdelingentilarbeidetmedutformingav
konsesjonsvlikår.
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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 opp-
rusting/utvidelser av vannkraftverk, hjemfall, fornyelse av konsesjoner og re-
visjon av vilkår. Avdelingen vil arbeide med vedlikehold og utvikling av Samlet
p/an og verneplanene.

ka 4.5.2 side 73 år arbeids inn for atOed/NVE skal ha et samlet
forval • sansvar for e som virker de siske forholdene i vassdra et.
Det er dette som blir Ressursavdel ens hovedo ave.

Ressursavdelingens ansvarsamråde vil derfor være naturlig avgrenset til vass-
draget, og tiltak i forbindelse med inngrep. Dermed er cgså avgrensingen 1 for-
hold til Energiplanavdelingen (se nedenfor) gitt. I kraftstasjanen amformes
vannets mekaniske energi til elektrisk energi, cg-blirfra da av Energiplan-
avdelingens ansvar. Rer går det også et klart faglig skille mellom de to avde-
linger, cgrnellom de to lovverk avdelingene fOrvalter.

Ressursavdelingen kan sies å "levere" en del av vannressursene over til Energi-
planavdelingen, 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 av-
delinger.

Innsamling og systematisering av data og infOrmasjon på vassdragss.iden vil bli
en oppgave for Ressursavdelingen, driftssimuleringer av vassdraget en samar-
beidsoppgave, mens systantilpasningpå el-siden blir Ehergiplanavdelingens an-
svar.

(Modell A)

Arbeids mindretall foreslår etablert en Ener i lanavdelin , san vil an-
fatte den nåværende stemavde/en dessuteno aver ttettil an/ s-
konses 'oner (overført fra Konses "onsavdelin en). Avdelingen foreslås videre
tilført forvaltning/koordinering av statlige tilskudd til prototyp- og demon-
strasjonsprosjekter for nye, fornybare energikilder.

Avdelingen vil i framtiden få mindre befatning med vannkraftutbygging og opp-
marksanheten inå i sterkere grad rettes mot effektivisering av det bestående
system, herunder sikre utvikling av et effektivt marked i samarbeid med Enøk-
cg markedsavdelingen. Gasskraftutbygging synes ikke å gi cppgaver i det cmfang
avdelingen har antatt. Det må legges sterkere vekt på en $ • ut-

av de samlede vannkraftressursene, i samarbeid med Ressursavdelingen.
En systemmessig innpasning av nye, fornybare energikilder og fbrvaltningen av
statlige prototyp- og 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 kraft-
forstylingens hovednett. Arbeidsgruppens konsulent har foreslått at Energiplan-
avdelingen organiseres med tre seksjoner:
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Elektriskeanleggskonsesjoner
Produksjon
Itansmisjon/di,stribusjan

I dennemodeilen samordnesenergiplanleggingog konsesjonsbehandlingi en sek-
sjan. Avhengig av hvor amfattende oppgavene blir i forbindelse med nye, forny-
bare energikilderbør det vurderes etablert en mindre gruppe for dette formål.

Den detaljerte avgrensing mallan seksjoner og etablering av eventuelle grupper
må foretas i NVE i samråd med Olje- og energidepartementet sam ledd i cppfølg-
ingenav denne rapport.

marked (Felles for nedeil A og B)

Også innenfor energiforvaltningen vI1 framtiden bli preget av redusert utbyg-
ging av infrastruktur 1 fbrm av produksjons- og distribusjonsanlegg. Kapittel 3 
framhever at utfordr ene i framtiden vil li e i å effektivisere kraftmarke-
det, sikre en effektiv or anlser" av ener Ifbr en fri 'øre ener 1

ennam ener 1økonamiser' e fo tere ener ikilder. Dette innebærer at
NVEs cppgaver vinkles vekkfra tekniske spør mot økonanlskeog organisato-
risk/admirus"trative spørsmål.

For å ivaretadette e virksanhetsairråde fcreslår arbeids at det o
rettes en avdel" for ener iøkencmiser" markedss rsmål.

For å markere arbeldegamrådets betydningi framtidig energiforvalturringfcreslår
arbeldsgruppen at dette ivaretas innenfor en egen avdeling sam rapporterer di-
rekte til dagligleder.Arbeldsgruppen har i denne vurdering også støttet seg
til uttalelser i St. meld. nr. 61 (1988-89) Om energiøkonamiseringog energi-
forskning, der departementet foreslår en overføringav cppgaver fra Glje- og
energldepartementet til AVE. Her heter det tl.a:

"Etter departementets oppfatning vil en slik overforing sannEn med styr-
king av enøk-virksanheten kreve økte ressurser, endret karpetanseprofil
og en mer sentral organisatoriskplassering av enøk-funksjonen innenfor
NVE."

Oin arbeidggruppens behandling av en;* i NVE sier samne malding:

Det bør imidlertid være retningsgivende for arbeidsgruppensarbeidat en
søker å komme fram til en sentral orgardsatorlsk forankring av enøkfunk-
sjonen san kan sidestilles med øvrige hovedfelt i etaten."

Arteidsgruppenhar i kapittel 3 beskrevet hvilke arbeidsoppgaver sam tenkes
ivaretattav NVE på de nevnteamråder.Arbeidsgruppenforeslårat dennye enøk-
og markedsavdelingendelesi to seksjoner sam ivaretar fØlgende grupper av cpp-
gaver.

1. Markedsspørsmålog analyser.

Virksamhetenher amfatterforvaltningsoppgaverrelaterteffektiviseringav
kraftmarkedetjfr.kapittel3.3 og 3.7.Spørsmålknyttettilcrganiseringav
energiforstylingen. Analyse- og utredningsoppgaver/prognpser etc. basert på
oppgaver fra det nåværende kentor for rasjonall energibruk og med basis i
tillyuds og etterspørselsforhold. Priser og tariffer. Kraftleie- og anråde-
konsesjoner.Kocrdineringsfunksjanfbr enøki tilgangssystemet.Tilskuddtil
eforsyningen(kapittel1890p.70);
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2. Energiøkonamiseringog lckalenergiplanlegging

Virksamhetenher anfatterenøktiltakoverfor brukerne (bcliger,bygningerog
industri). Forvaltning av statlige virkemidler. Loka/ energiplanlegging/-
varmeplanlegging. Utnyttelse av lakale energiressurser. Tilskuddsmidler til
lckalenergiplanlegging(kapittel1890p. 60)

Den nye enøk-ogr markedsavdelingentar,sam det framgår,oppisegnoen av  nå-
værenedeEnergiavdelingsaktivitetsamråder.Arbeidsgruppenfdreslår imidlertid
at men av dissearbeidscppgaverkan forenklesellerbortfalle.Dettegjelder
(jfr.kapittel3) den tildels ressurskrevendeog detaljerteforvaltningav
statsstøtteordningensam bør underkastesen kritiskvurdering.Rer bør fiere
oppgaverkunnefcrenkles.DIsponeringenav en mindredel av dissemidlerkrever
idag ufbrholdsmessigstore ressurser.Rer bør en vurderedesentraliseringi
fOrm avranznebevilgninger.

Arbeidsgruppenmenerftrøvrigat tilskuddskriterienebør revideresog overtid
styresinn mot å leggetilrettefdr en redUksjonav everkenesdistribusjons-
kostnadenei grisgrendtestrøk.

Arteidsgruppener fbrøvrigi tvilam verdienav en del cppgaversomutføresi
avdelingen- i særdeleshetdet arbeidsanhar tilknytningtil e-verksregnska-
per. Oppærkscnheten må i framttden1 sterkeregradrettesmøt å vurdereener-
giforsyningsselskapeneseffektivitet.

for sikkerhet (Fellesfor mzdellA og B)

Arbeids har fbreslåttat det litiskeansvarfor el-sikkerhetencverfø-
res tilKainumalde 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 ikkese at det idagfinneset forvaltnIngsorganhvordet er naturligå leg-
ge en avdelingfor vassdragstilsyn.Arbeids vurdererdet slikat Til -
skontoretsstørrelse bredekontaktflateinnad1 NVE tilsierat kontoretinn-
til videre, bør fmtli or anIsatcrlsk lokaliserinsmessi t' ttetdet
vassdrastekniskemil'ø1 ATVE.Det fagligeansvarbør imidlertidtilliggeKdm-
munaldepartementet.Detteinnebærerivaretakelseav utforming,utferdigelse,og
praktiseringav lovercgtOrskifterpå cmrådet samt at Kdmmunaldepartementet
vil være endeligklageorgan.Det administrativeansvarfcreslåsfortsatttil-
lagtGlje-ogenergidepartementet.

Tilsynskontoretsvirksomheter på enkelteanråderbeslektetmed aktivitetenei
BeredskapsavdelIngen.Arbeids vil anbefaleat Vassdrastil t be-
redska irksamhetenor aniseres under felles lederansvari en avdel' . En
slikorganiseringbørskapegrunnlagfor samordningav enkelteaktiviteter.Det
etableresen sikkerhets-ogberedskapsavdeling med to seksjoner;en seksjonfbr
vassdragstilsynog en beredskapsseksjon.

Arbeldsgruppenhar vurderten løsningderBeredskapsavdelingenstekniskedelpå
ca. 3 årsverkintegreresi Vassdragstilsynetog at den beredskapspregededel av
nåværendeavdelingoverføresog integreresi Glje-og energidepartementet'ste-
redskapsavdeling. Pådriverfunksjonenutføressom for petroleumsberedskap fra
departementet,hvor også beredskapsrådet organiseres.

Arbeidsgnippenvil pekepå at beredskapsfunksjonen for drivstoff er plassert i
Olje- og energidepartementet først og fremst i mangel av en ytre etat med be-
fatning med drivstoffrelaterte oppgaver. Det kan fInnes argmenter for å samle
den overordnede beredskapsplanlegging Innen olje- og energisektoren i en enhet.
Arbeldsgruppen ser imidlertid også argumenter for at beredskapsplanlegging og
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praktiskimplementeringbør samordnespå ett stedsan idag.Arbeidsgruppenser
ikke tilstrekkeligtungtveiendeargumentertilå splittedettevirksanhetsan-
rådetog legge funksjonertildepartenentet.Arbeidsgruppen vil peke på den
generelle trend med å søke desentralisert funksjonerfra departementenesnarere
enn å sentrallsere. Gruppenvil ogsåpekepå de fCrdeler san kan oppnås ved at
en san foreslåttsamleransvaretfor fbrebyggelseav både "tilsiktede"og sna-
turlige" skaderpå energiforsyningen.

Administras" (FellesformodellA og B)

En administrasjansavdelingkan dele sine arbeidscppgaveri to hovedgrupper:
Dels skalavdelingenutvikle,fastsetteog kontrollerecverholdelsenav endel
felles prosedyrerog praksisi sakervedrørendebudsjett,personalorganisasjon
og andreadMinistrative/styringsrelaterteverktøy.I denne sammenhengutfører
avdelingenstabspregedegjøremålog fungerersomVassdrags-og energidirektø-
rensredskapi den daglige,administrativedriftav etaten.Dels skal avdelin-
gen væreet servicecrganoverfdrde øvrigeoperativeavdelinger cgrbidra tilat
disseutføreretatensgjøremålmestmuligeffektivt.

Fcrslagenei Hermansen-utredningenam atfullmakterinnenforbudsjett-cgrper-
sanalamrådeti framtidenså langtsanntzligskal delegeres til de enkelte fag-
departementerog fra disseigjentilunderlagteetater,harkonsekvenserfor
hvordande administrativefunksjaneri AVE bør crganiseres.Dersom cverordnet
organ skal kunne d-iegerefullmaktermå detforeliggesikkerhetfor atfull-
maktenefbrvaltesi trådmed gitte retningslinjerog følgelig også følger en
enhetlig praksis innfor etaten.Dettetilsieratdennåværendeordningi NVE
med administrasjanssakerdeltmellamen administrasjansseksjonog desentrali-
serte sekretariatermå opphørei.sinnåværendeform. En slikorganiseringin-
nebæreren farefor utviklingavzregetulike og tildels lite kontrollerbare
rutiner,dobbeltarbeid og lite rasjanellutførelse av oppgaverWIM.kan,karak-
teriseressarnfellesfunksjoner.

Arbeidsgruppenfareslåren arganiseringav de administrativefunksjanersanut-
vikleradministrasjansavdelingentilet effektivtserviceorgancverforavdelin-
gene samtidig sam avdelingenivaretaroverordnetplanlegging,fastsettelseog
oppfølgingav enhetlige prosedyrer cgrpraksisinnenforetaten samt nødvendige
kcerdinerings- ogkantrolloppgaver.

Arbeidsgruppenhar'isineforslagikkeønsketå etablereordningersam girram
far utstraktdetaljkontrallog ensidigregelstyring av beslutninger.Gruppen
ser det SOM viktigå tavarepå goderutinersom overtider byggetopp i NVE
og som gir dyktigemedarbeiderehandlingsramfor en kontinuerlig tilpasningog
utviklingav NVE'tilskiftendeamgivelsercg-krav.Detteinnebærersamtidigat
arbeidsgruppenikkeharsettdet som en oppgaveå fbreslåen framtidigperma-
nent administrasjonsordning,men har hellerlagtvektpå å fastleggeenkelte
retningslinjerfbr hvordanen administrasjonsavdelirgbørværeoppbygdog fun-
gere.

Det er arbeidggruppensvurdering at adMinistrativefellesfunksjonerbør tillig-
ge AdMinistrasjansavdelingen.Unntakbør baregjelde administrativeoppgaver
sam er spesiellefor en avdelingog samderforbestkanløsesi narhettildet
fagligearbeiJdi en avdeling.

Det overordnedeansvarfor budsjett,personalutvikling,organisasjansutvikling,
ledelsesopplæring,etc.tilliggeradMinistrasjonsavdelingen.Ansvaret for at
gitte budsjettrammer holdes, for utvelgelse av personall,for at den enkelte
fagligearbeidsoppgavegjøresmest nulig rasjonelt cgrfor oppliring i arbeids-
situasjonen,etc.tilliggerdenenkeltelederi NVE.

Økt delegasjonav ansvarti/avdelingsledernefordrerstørreoppnerksomhetmot



leder- og styringsrollenogmerdelegasjon av fagansvar og oppgc-er til seksjo-
nene. Avdelingslederne vil få større med og andre
koordineringsfunksjoner. Arbeidgruppen vil ikke anbefale større administrative
funksjoner lagt til avdelingen enn det san kan ivaretas av avdelings- og sek-
sjonsleder og av forværelsetjenesten.

Arbeicisgnippen vil på denne bakgrunn anbefale at Administrasjonsavdelingen opp-
rettes san en avdeling ledet av en administrasjcnssjef. Budsjett og regnskaps-
saker, organisasjon og personalspørsmål og fellestjenester, så san arkiv, bib-
liotek, EDB-drift, skrivetjenesten, sentralbord m.v. bør organisere i hensikts-
messige seksjoner. Bistandskontoret foreslås også tilknyttet Administrasjons-
avdelingen.

Arbeidsgruppen vil peke på to forhold av stor betydning for organisering og
drift av NVE. For det første bør arkivet og biblioteket samles fysisk og sent-
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. NVEbør derfor ha anledning til å dispo-
nere bygget, og arbeids flertall anbefaler at NVE i løpet av anorgani-
seringen samler hele sin virksanhet i M29. Med henvisning til flertallets vur-
dering av NVEs dimensjonering i kapittel 5, og med forutsetning an nøkterne
arealbehov hos NVE og leietakeren; Statkraft, er det disse medlanærs vurdering
at dette bør kume la seg gjøre uten at Statkraft må flytte de1er av sin virk-
sanhet.

Re esentantene fra Finansde ementet (Buttedahl ) ser hensikts-
messigheten ved å samle NVE i ett bygg, men mner at de økommiske og admini-
strative konsekvenser for både IvVEog Statkraft må utredes før en slik andis-
ponering eventuelt kan besluttes. Utgangspunktet for det videre utredningsar-
beidet 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
serdetsomgenerelt viktig at statlige etater har en effektticgrkompetentin-
fOrmasjonsvirksomhet.Det er imidlertid den faglige og tekniske virksomhet et
direktorat skal informere om. Dette innebærer at henvendelser og infbrmasjons-
behov i stor grad 1« besvares av de respektive avdelingsledere. I xlitiske
spørsmålog i saker med stort innslag av skjønn skal informasjonen utad gå fra
departementet.Grenselinjen rællan det et direktorat kan cgrbørinformereom og
det san bør cverlates tildepartementet,må trekkesi de enkeltesaker.Arbel-
dsgruppenfinner det derfor riktig at informasjonsenheten i NVE er direkte
knyttet til Vassdrags- og energidirektøren. Arbeidsgruppen vil anbefa/eat in-
formasjcnsenhetenskalivaretatilretteleggendecppgaver,kanallseringav fore-
spørsler og svar.

* Vassdrags- og

Arbeidsgruppen fOreslår atNVEsleder1 framtiden benevnes Vassdrags- og ener-
gidirektøren. Arteidsgruppen har vurdert situasjonen for Våssdrags- og energi-
direktøren veddencrganisasjcnsmodellsomerfcreslått.GrganisasjonsfOrslaget
vilstillevesentlig sterkerekrav tilintern koordinering og oppfølging av av-
delingenesvirksomhet.Detteinnebærer atdirektøreni størregradmå delegere
representasjonsoppdrag og annenekstern kontakt tilavdelingslederne og bruke
vesentlige deler av sin tidpå styring, koordineringcgroppfølgingav arbeidet
i WE. Arbeidsgruppener tvilom deterfornuftigfor direktørenå ha en avlas-
tningi fOrmav en assisterendedirektør.Det kan argumenteresbåde for og imot
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en slikordning.Arbeidsgruppenmener at arbeidetmedbudsjettstyring,organi-
sasjonsutvikling,personal-og virksanhetsplanleggingetc.børstyrkesi fram-
tidenogrfinnerdetrimeligat direktørenfårstøttepå disseamråder på høyt
nivå i organisasjonen.Arbeidsgruppensknnsulentharforeslåttat en assiste-
rendedirektørbør få etdriftsansvar,hvilketførst og fremst innebæreret
innadrettetlederansvarknyttettilavdelingenes oppfølging av virksanhetsplan,
overholdelseavfrister,ressursdisponeringog andrecperative,resultatrettede
oppgaver.Vassdrags-og energidirektørenvildermedinnehahovedansvaretforde
fagligeresultaterog vurderingerforutenkontakteneksterntmot departementet
o.a.

Arbeids flertall(01'e- eneride ementets NVESre esentant-
er)gårinnforat detetableresen stillingsomassisterendeclirektøri NVE.
Flertalletvilpdpekeat forutsetaingenefor at en slikcppgavedelingskalvære
vellykketi dendagligedrift,er at det samlede ansvar påhviler direktøren,
men at dennekanpåleggeassisterendedirektøroppgaverderdeter særlignød-
vendig med enhetlige rutiner ogkoordinert praksis innad i NVE. En assisterende
direktør vil dermedprinrwt ha en innadrettetfUnksjonog vilmåtteleggevekt
pd utviklingogbrukav tidsmessigeogresultatrettedestyrings-cg ledelsesru-
tiner. Det er naturligat adMinistrasjonsavdelingen rapporterer til assisteren-
de direktør.Lederei.AdministrasjonsavdelingenvilværeVassdrags-og energi-
direktørensog spesieltassisterendedirektørsnærmesterådgiverei spørsmål
knyttettilorganisasjon,budsjett-cgpersonalsaker.

Særmerknadvedrørendestill somassisterendedirektør

Arbeids mindretall- (medlemmenefraFinans- Mil'øvernde ementet)
vilpeke at detsamledeansvarforNVE ( fagligog adffilnistrativt) til-
liggerVassdrags-og energidirektøren.Opprettelseav en stillingsomassiste-
rendedirektørvilkunneskapeuklarhetam ansvarsfordelingi NVEs ledelseog
uklare kamandblinjer. Eettegjelderbådei forholdettillinjelederne(avde-
lingssjefene)cgmellom direktørog assisterendedirektør.MIndretalletvilvi-
dere vise til uklarhetersomviloppståvedrørendeassisterendedirektørog
dennesansvarkontraoppgaverog ansvarforAdministrasjonsavdelingenog dennes
leder.En rekkeavde arbeidsoppgaversomi flertallets forslag er tillagtas-
sisterendedirektørvilnaturligmåtteivaretasav ledereni AdMinistrasjonsav-
delingen,sanbørværepå sammeledernivå/lønnsnivå/myndighetsnivåsamde øvri-
ge avdelingslederne.Dettemindretalletgårderforikkeinnfor at det etable-
res en stilling san assisterende direktør og foreslår at Adadnistrasjonsavde-
lingen, i likhetmedde øvrige avdelinger, rapportererdirektetil Vassdrags-
og energidirektøren.

* FremtidigarganiserizIgav elsikkerlietsvirksanheten

Rovedmåletforelsikkerhetsvirksamhetener å sørgeforenfbrsvarligelsikker-
hetinnenforrammenesamtrekkesopp i lover,kgI.resclusjonerogrfarskrifter.

Fagctnrådetelsikkerhet,underlagtNVEsidenopprettelsenav etateni 1921, an-
fatter sikkerhetsarbeidet med elektriske anlegg på land og an bord i skip, sjø-
redskaperog flyttbarenorskeboreplattformer.

Elsikkerhetsarbeidetdrives,i nedhcldavlovom tilsynm.v. av elektriskean-
legg,vedfØlgendeinstitusjoner:

vedNVEsElsikkerhetsavdelingmedEltilsynets6 distriktskontorer

vedNcrgesElektriskeMateriellkontroll (NEvIKO)

ved Det stedlige tilsyn med everk,kraftselskaperog storeindustribedrifter
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ved Det særlige tilsyn med elektromedisinsk utstyr

ved Det særlige tilsyn etablert ved NSB, Televerket ogrKystverketog visse
klassifikasjonsselskaper

I tillegg til ogmed en ti/knytningti/ovennevnte elsikkerhetsvirksamhet, dri-
ves elsikkerhetsarbeid også til en viss grad ved:

Oljedirektoratets sikkerhetsdivisjon
Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern
Arbeidstilsynet
Statens bygningstekniske etat

Alle disse forvaltnillgsorganene hører inn under Kamuna1departementet (KOM)i
sikkerhetssaninenheng.

I forbinde1se med nedsettelse av Elsikkerhetsutvalget ga 01je- og energidepar-
tementet uttrykk for at en rekke forhold av betydning for elsikkerhetsarbeidet
gjorde det aktuelt med en sterkere organisasjonsnessig samordning av tilsyns-
og kontrollvirksanheten. Det b1e også pekt på betydningen av at elsikkerhetsor-
ganene fortsatt må være uavhengige og uhildet i forhold til alle parter san
blir berørt av virksanheten.

Ved vurderingen av framtidig organisering av elsikkerhetsvirksanheten pekte de-
partementet på bl.a. følgende forhold:

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 drøftet den framtidige orga-
nisering av IVVEselsikkerhetsvirksomhet.

I sine drøftelserhar arbeldsgruppen videre trukket inn aktuelle problemstil-
linger og tilrådinger fra NOU1989:5, En bedre organisert stat og departements-
rådRermansens synspunkter fra hans innlegg for arbeldsgruppen. Disse gikk b1.-
a. ut på atNVEsarbeidsoppgaverkanfcrdelespå to prinsipieltforskjellige
amråder: Ressurfarvaltning og sikkerhet/tilsyn, san bør organisatorisk atski1-
les. Arbeldsgruppen vilhervise til delingen i det kcnstitusjcnelle ansvarfor
ressurs - og sikkerhetsforvaitningeni petroleumsvirksomhetenderKommunaldepar-
tewntet er ti1lagt ansvar for sikkerhet og arbeidsmiljø på sokkelen. Delingen
ble i sintidfbretattpå 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 sikkerhets- og til-
synsvirksomhet.

Arbeidsgruppen har karinet tilat det samfunnsmessig sett er vesent1ig å få til
en sterkere organisasjonsressig samordning av elsikkerhetsvirksanheten san i
dag utøves av de forannevnte forva1tningsorganer. Dette både av hensyn ti1 et
mer enhetlig forskrift- og normarbeid, nasjonalt og internasjona1t, en bedre
strukturert og kaordinert besiktigelsesvirksanhet med samlet utnyttelse av E1-
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tilsynets distriktsapparat,enklereadMinistrativerutinerog en mer enhetlig
praktiseringogfortolkningavregelverket.

Særlig vil detteværeav betydning for det elsikkerhetsarbeidsom i dag drives
i Oljedirektoratet,Direktoratetfor trann-og eksplosjonsvernog NVE, Eltil-
synet.flisamrdningav dissevirksomhetenevil ubetingetgi mere rasjonelleog
enhetligeløsningeri sikkerhetssakertil beste for myndighetene,industri,
firmaerogrterørtearbeidsgiver-og arbeidstakercganisasjoner.

Arheidsgruppener av den oppfatningat en sliksanordningbestoppnåsved at
NVESElsikkerhetsavdelingog Eltilsynet1.-6.distriktadministrativtogfaglig
tlirlagt tilRbumunaldepertementet,somalleredei dag er tillagtet amfatten-
de samletansvarfor å ivaretasikkerhetfor liv og eiendom.Det er da også
dette departementetsam fbrestårogrkoordinererregelverksarbeidetfra norsk
sidehva angårtilpesningentildet eurppeiskeindre marked.NVESElsikkerhets-
avdelingtardel i dettearbeidetpå elsikkerhetsområdet.

Arbeidsgruppenhar i denne forbindelse også drøftet spørsmålet an å slå sannen
NvEs Elsikkerhetsavdeling/Eltilsynetog Direktoratetfor brann-og eksplosjons-
vern (DBE).

Dette er to forva1tnings~mwhvis virkefeltertilen vissgradgriper
csrdelvis overlapperhverandre. Eette har resultert i. at det er fastsatt ret-
ndngslinjer fbr saksbehandlingmalom de to crganene, og samarbeidetfungerer
tilfredstWende.

Etter arbeidsgruppensmeningvil en sterkereadministrativog fagligtilknyt-
rdng mellom de to organergi en tedrekoprdinertog strukturertsikkerhetsinn-
satsved at EBE'skompetansepd brann-og eksplosjonsvern kanbineresmed Eltil-
synetselsikkerhetskompetanseog med felles utnyttelse av Eltilsynetsog de
stedlige eltilsyns distriktsorganisasjon.

Sarlig vil dettekunne gi positive resultateri arbeidetmed å redUsere tranner
forårsaket av elektrisitet.Dette er et betydeligsamfunnsprotlem,bådenår det
gjeldertapavliv og eiendan.

Arteidsgruppenvil ti7råat detfremmesfbrslagoverforKarnuna1departesnentet
om at det påbegtjmneset arbeidi dennesammenheng.

* El utstyr

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

I løpetav de omlag10 år sanDetelektromedisinsketilsynet(STEM)har værti
virksomhet,har utfbrelsen av elektromedisinskutstyr og elektriskeinstalla-
sjoner ved sykeshuso.l.blittsikkerhetsnessigmeget bedre,samtidigsomdet
tekniskepersonaletved sykehusene er blittbedrekvalifiserti drift, repara-
sjon og vediikeholdav utstyret.Kvalitetssikringssystemerer nå ogsåunder
innføringved sykehusene.

Disse fortoldvilnødvendigvismåttefå innflytelsepå arbeidsoppgavene,orga-
niseringen og befnanningen ved STEM. Elsikkerhetsutvalg(NOU1989:4)konkluderer
med å tilrå at tilsynet med elektromedisinsk utstyrog installasjonerlegges
an. Utvalgetforeslårat avta/enmellomNVE og TeloxA/S om tilsynet sies cpp
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og at de sentralefUnksjoneneved tilsynettilleggesNvEs Elsikkerhetsavdeling
direkteslikat nadvendigkampetanseopprettholdes.

Kammunikasjonenmellom NVE og STEvl vilbli vesentligforenkletved en overfa-
ring.Det sammegjelc/eravgiftsinnkreving,budsjettarbeid,oppfølgingav regn-
skap m.v. Det antasat NVE trenger10 årsverkfor å ta håndom de oppgaversom
foreslåttlagtdirektetilAVE.Detterepresentereren besparelsepå ca. 5 års-
verk. Ved redUksjonav bananningenvil ogsåutgiftenetilkontorholdm.v. min-
ske.Det sammegjelderreiseutgiftene.

Arbeidsgruppenvil tilrå at avta/enmellomNVE og TeloxA/S siesopp snarest
mulig (farapril-90).Videretilråsat detpåbegynnesarbeldfor å utrede de
framtidigearbeidsoppgaver,bemanningm.v.vedrørendeelektromedisinsktilsyn/-
kontrollfor gjennomføringav forvaltningsansvaretmed utgangspunkti ovennev-
nte syn.

Oppsuniæring

Arbeids fiertall(unntattKielland Tvede)fcreslårat NVE crganise-
res etterfølgendehovedretningslinjer:

NVE ledesav en Vassdrags-og energidlrektør.Ledelsenfcreslåsstyrketmed en
assisterendedirektør.FOrslaet an o ettelseav en still* som assisterende
direktørdelesikkeav , Buttedahl Win ård.Energi-og vassdragsdir-
ektorateneavviklescgfores1 erstattetav seksavdelinger:

Vassdragsavdelingen
Hydrologiskavdelirg
Energiplanavdelingen
Energiøkonaniserings-og markecisavdelingen
Sikkerhets-og beredskapsavdelingen
Administrasjonsavdelingen

Nåværende Vassdragsavdelingi Vassdragsdirektoratetavviklescgdet etableres
en ny vassdragsavdeling.Forbygningsavdelingenblir en seksjoni.Vassdragsavde-

Avdelingensegenanleggsvirksamhetforeslåsunderkasteten nærmereana-
lyse.Dentpågåendenedtrappingav egenanleggsvirksomhetbar i prinsippetfort-
sette.Konsesjonskontoret(VVK)bair en seksjoni Vassdragsavdelingen.Nåturog
landskapsavdelingenog JUs/skatteenhetencverføresogsåtilVassdragsavdelingen
foruten arbeidetmed Verneplanerfra Avdelingfor Vasskraftundersøkelser.NVEs
regionkontorerforeslås økonomisk og administrativtunderlagtleder for Vass-
dragsavdelingen.Vassdragstilsynetscghrydrclogiskavdelingsansattei regione-
ne rapportererfågligtilsinerespektivefagavdelinger.

Hydrologiskavdelingforbliregenavdeling.Avdelingfor vasskraftundersøkel-
ser avvikles.vassdragsregisteretoverførestilHydrologiskavdeling og vass-
dragsrelaterteplanoppgaversan Verneplanerog vannbruksplanleggingflyttestil
Vassdragsavdelingen. Vannkraftoppgavenefra VU, herunder Samlet plan, danner
sanmn nEd Systenavdelingenen ny Energiplanavdeling.Systemavdelingen fra
Energidirektoratetinngårogsåi den nye Energiplanavdelingen.Avdeling for
energidistribusjonog energibrukawikles og nødvendige oppgaver organiseres i
en ny Avdelingfor energiøkoncmiseringog marked,san også vil ivareta nye
oppgaver innenforkraftmarkedseffektiviseringog enak i brukersektorene.Avde-
ling for konsesjonsbehandling og juridiske spørsnål oppløses og nødvendige opp-
gaver overfarestilEnergiplanavdelingen(anleggskonsesjoner)og enak- og mar-
kedsavdelingen(knaft/eie-cgrcrwådekonsesjoner).

Det etableresen ny Avdelingfor Sikkerhetcgberedskap.Beredskapsavdelingeni
Energidirektoratetamgjørestilen seksjoni denneavdelingen.TilsvarendeLair
Ti1synskontoret(VVT) fra Vassdragsdirektoratetcgsåen seksjoni denneavde-
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lingen. Virkscmheten på disse områdene samprdnes. Beredskapsrådet rapporterer
til Vassdrags- og energidirektøren. Vassdragstilsynet foreslås faglig underord-
net Kartrunaldepartementet. Elsikkerhetsavdelingen foreslås faglig og administ-
rativt cverført Kcanunaldepartementet.

Administrasjonssekretariatene i direktoratene trekkes inn og det etableres en
ny Administrasjonsavdeling san linjemessigundercrdnes (i flertallets forslag)
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 anbe-
faling mht. avdelingsstniktur, med ncen mindre justeringer, og foreslår at NVE
organiseres etter nedell A san innetærer følgende avdelingsstruktur:

Vassdragsavdelingen
Hydrologisk avdeling
Ressursavdelingen
Energiplanavdelingen
Enøkog markedsavdelingen
Sikkerhet og beredskapsavdelingen
AdIninistrasjonsavdelingen

Forslaget skiller seg fra flertallets forslag ved at det opprettes en egen av-
deling for plan- og konsesjon.sf~jonen på vassdragssiden: Ressursavdelingen,
san vil bestå av Konsesjonskontoret med Jus-/skatteeheten, oppgaver under Na-
tur- og landskapsavdelingen og Avdeling for vasskraftmdersøkelser med Vass-
dragsregisteret. Energiplanavdelingen vil bestå av Systemavdelingen og deler av
Konsesjcnsavdelingen i Energidirektoratet. Ledelsen styrkes med en assisterende
direktør.

4.6 INSTRUICSFORNVE - NVES RÅD

NVEs någjeldende instruks ble fastsatt av Olje- og energidepartementet med
virkning fra 1.1.86.

Det er ikke noe juridisk eller formelt krav an at et departerent må ha en in-
struks for en underliggende etat. Departementet har til enhver tid full ins-
truksjcnsmyndighet overfor underliggende etater, og en etat kan dermed heller
ikke gis ek.sklusiv myndighet gjennan instruks. De forhold san gjerne er ned-
felt 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 rcuau-
en 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 fast-
satt av overordnet departement.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår Arbeidsgruppen at NVE fortsatt bør ha en
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, sam NVE, har et eget styre eller råd. Det
kan virkesom am slike styrer eller råd ofte avvikles ved omorganiseringer.
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Årsaken til det kan væreat de ikkeblirbetraktetå ha noenviktigfUnksjon,
eventueltat de ogsåkan medføreet styringsproblemfor departementetved at
departementetmå forholdeseg både ti/etatensom sådanog styretellerrådet.

På den annensidevil et sliktstyreellerråd kunneha en vissbetydningsom
et rentrådgivendeorgan.Arbeidsgruppenser derforingengrunntil å foreslå
en avviklingav NVEs råd, men rådetbørbare væreet rådgivningsorgansom
nyttesav NVESledelseetterbehov,ogbør ikkegisnoen generell fUnksjon
NVEs saksbehandling.

Arbeldsgruppensforslagtilny instruksforNVE er gjengittpå nesteside.
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INSTRUKSFORNORGESVASSDRAGS-OGENERGIVERK(NVE)

1. NVE,S MALOGOPPGAVER.

1,1 NVE er et forvaltningsorgan for deler av vassdrags- og energiforvaltnin-
gen. NVE er underlagt Olje- og energidepartemntet.

1.2 NVE har san overordnet mål å bidra til en rasjonell forvaltning av landets
vassdrags- og energiressurser og videre å arbeide for en best nu1ig bruk

 av energiressursene ut fra

' kriterier.

1.3 NVE driver sin virksantiet innen følgende hovedarbeicisanråder; hydrologi,
forbygning, inngrep i va.ssdrag, vannkraftplanlegging, energi- og vass-
dragskonsesjoner, 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 de instruksjoner og direktiver san gis av Olje- og energideparte-
mentet.

S 2. NVEs ORGANISASJON

2.1 NVE ledes av en vassdrags- og energidirektør.

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

2.3 Direktøren samrdner NVEs virksanhet og trekker opp retningslinjer for
arbeidet.

2.4 Direktøren er ansvarlig overfor departanentet og skal sørge for at etatens
organer handler i samsvar med lov, forskrifter og departanentets beslut-
ninger. 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 fast-
settes av Olje- og energidepartanentet.

2.5 Direktøren skal ved behov, i den utstrekning det ikke strider not den
enkeltes ansettelsesvilkår, endre arbeidsmråder og forflytte personale.

2.6 Direktøren kan delegere sin beslutnings- og azwisningsznyndighet til andre
tjenestawm i etaten.

3. IIC4AFTI'REDEN

	

Denne instruks trer i kraft 1990. Samtidig oppheves instruks av 1.
januar 1986.
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4.7 Cbstilling/fleksibelorganisasjon

I mandatets pkt. 5 er det bedt am at detbør siktesmot å kommefram til en mer
fleksibelorganisasjonsformfor NVE,og at det innenforde rammerog reglersom
gje/der for behandlingav slikespørsmål,etableresrutinersom gjør det mulig
å kontinuerlig tilpasse NVESorganisasjcnsfbrmtil nye oppgaver innen vass-
drags- ogenergiforvaltningen.

4.7.1Innledning

Forvaltningsorganersnm NVE er ikke egne juridiskeog økonomiskeenheter, men
en del av staten som juridisk person cgrfUllt ut integrert 1 de statlige bud-
sjetter ogregelverk. Forvaltningorgansformenbrukesfor statlig virksomhet sam
stiller store krav til pclitisk ogrkonstituspnell kontrcl/ og ansvar.

NVE er dermed tundet opp av fellesbestemelsene i Staten, knyttet til oppret-
telse 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 
lønns- still sfullmakter, bevil • sr lement av Arbeids- og admInistra-
sjonsdepartementet.

Arteidsgruppen er videre kjent med at det i Rermansenutvalgets Innstillinger
foreslått en oppmykning av lønns-og stillingsstrukturen i staten.

Arbeldsgruppen vil nedenfor beskrive nåværende nziligheter for organisasjons-
messigfleksibIlitet i NVE og antyde noe an hvordan denne fleksibiliteten bør
utøves. Det er arbeidsgruppens generelle vurdering at muligheter for fleks-
Ibilitet er til stede Innenfnr dagens system, men at de ofte ikke utnyttes
tilstrekkelig. Dette gjelder for NVE som fbr andrestatlige organisasjoner.

4.7.2Endringav organisasjonen

Et behar fbr endring av organisasjonenvil gjernekomme san følge av ytre
forhold, san brukerbehov og etterspørsel,endringi prioritering fra overordnet
politisk nivå eller ved endret teknologlogpersonalsammensetning.

Omorganiseringerkan impliserepolitiske 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.

Når det gjelder NVEs organisering står det i nåværendeinstruks prg. 5.4 at an-
tail avdelinger og disses oppgaver fastsettes av departementet. Av dette følger
at NVE i dag selvhar ansvarfor den interne organiserIng i den enkelte avdel-
ing.

Omorganiseringer vil ofte innebære behnv for opprettelse og omgjøring av leden-
de stillinger (normalt fra ltr.31 oghøyere). Slike organisatoriske stillings-
forslag er underlagt en særskilt behandlingsprosedyre, ffedbehandling i Regje-
ringens stillingsutvalg, før de eventuelt tas inn i budsjettforslaget til Stcr-
tinget. 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 departe-
mentet før endringene iverksettes.

Det framgår av bevilgningsreglementets prg. 10, at også forslag an opprettelse
av nye stillinger på lavere nivå vil måtte forelegges Stortinget. Disse må Ikke
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Lehandlesav stillingsutvalget.

Når det gjelderinndragningav stillingervil slikeforslagbli forelagtStor-
tingeti budsjettproposisjonen.Eet gjeldervisseunntak for forretningsvirk-
somheten.

Arbeldsgruppenmenerdet fbrtsatttør væreslikat 01'e- eneride ementet
fastsetterhovedtrekkenei NVEsor anisas'on,men det vil værenaturligat NVE
selv ti/ enhver tidforetarde nødvendigeorganisasjonsendringerinnadi den
enkelteavdeling.Sannevntcvenforer en i dagbundetav at detmå fattesved-
tak av Stortinget.Unntak gjelderfor amgjøringen av stilligertilrådgiverog
prosjektleder.

Arbeidsgruppener av den cppfatningat størreenheteri NVE,medf.eks.større
ad av seksbner innadi den enkelteavdeling,cgsåvil bidra til større

fleksibiliteti organisasjonennår det gjeldercppgavaSo~ingogressursbruk.

Vilje og ansvar for de nødvendigeorganisasjonsnessige endringer i NVEvil i
storgradværeen lederoppgave.Det er derforviktigat det cgsåutvikles led-
erkompetanseinnenfor administrativegjøremål.Dagligarbeidzwd og forslag/-
utredningervedr.organisasjansutviklinger c7Primotet egetfagområdesam krs-
ver personelli NDEmEdnødvendigerfaring/kompetanseinnenforfagfeltet.

Etter pkt. 2.4 i nåværendeinstrukskan Generaldirektøren, i den utstrekning
det ikkestridernvt den enkeltes ansettelsesvilkår,forfltte sonale
endrearbeicisanråder.

ljenestemannslovensprgr.12 slårogsåfastat tjenestemennhar plikt til å
finne seg i endringav arbeldsoppgaverog amorganiseringav virksomheten.Av
dettefØlgerat de ansattesanhovedregelkan flyttesdit i organ~onenhvor
det erbehov.

Etter pirgr.18 i Hovedavtalenskalinternecrganisasjonsendringerav varig ka-
rakteravgjøresved forhandlinger,så santde liggerinnenforde ramær avLud-
sjettvedtak san Stortinget har fattet.Dettegjelderderimotikkepclitiskebe-
slutninger, ellerbeslutninger som treffespå grunnlagav 1cver, forskrifter,
stortingsvedtakog kongeligeresolusjoner.I sliketilfellerplikterarbeids-
giverå holdearbeidstakerneinformert,jfr.prg.8.Det er departementetsam
avgjøram en sak er å betrakte san

Når det gjelderselvegjennomfør~mwn for en crganisasjansgjennamgang,vil
det hellerikkeværeadgangtil,å føreforhandlingeri de tilfelleneder også
gjenrrinføringsnåten må betraktes san politisk, eller hvor den kan påvirke eller
ha betydning for den politiske delen av et vedtak.

På hvilkenmåteNVE er organisatoriskforankreti Olje-og energidepartementet,
vil ogsåha betydning for den organisatoriskefleksibiliteti AVE. NVE har i
dag tre avdelingeri Olje-og energidepartanentet å forholdeseg til.Arbeids-
gruppener av denmening at det er viktigat departementetutøver en enhetlig
samordnet styring av NVE, slikat det i NVE ikkeoppstårusikkerhetnår det
gjelderde signalersam gis av departementetvedrørendeprioriteringav oppgav-
er og endringav aktivitetsnivåpå de enkelteamråder.

For å innpasseideenam at en organisasjon bør væreunderlagten kontinuerlig
endringsprosess,menerArbeldsgruppendet vilkunneværenyttigat NVE årlig i
budsjettforslagetredegjørfor den organisasjonsutvik1ingsan har fUnnetstedi
det foregåendeår.
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4.7.3Fleksibiliteti bemanningsnivået

Som et resultatav den seneretidsbudsjettreformerkanNVE,sam andrestatlige
etater,frittcmdisponeremellompost01,Lønnog godtgjørelserog post, 11
Varer og tjenester.Dettegirbla den fleksibilitetat hvis stillingerholdes
ubesatt,kan frigjortelønnsmidlerbenyttestilandreformål under driftsbud-
sjettet (Rmiskriv R-25/85fra Finansdepartementetog senereamtalei salder-
ingsproposisjonenfor 1987).

Muligheterfdr å utøvefleksibilitetvedr.bemanningsnivå,er videreknyttet
til gjeldendeansettelsesvern.Reglervedrørendestatsansattesansettelsesvern
er hjemleti Lov om statenstjenestenerrim.m.av 4. mars 1983nr.3,prgr.8-13.
Sentralbestemmelsei denneforbindelseer prgr.10 (det sterke oppsigelses-
vern), am at en fast tilsatttjenestemannmed mer enn to års tjenesteansienni-
tet og midlertldigansattemed fireårs tjenesteansienniteti hovedsakbarekan
sies opp når stii7Ingeninndras,arbeidetfallerbort ellerved tjenestesvikt.
Å inndrastillingerer tillagtStortinget.For å kunnesi at arbeidet er falt
bort,må arbeidsoppgaveneha opphørt,ellerha endretseg så klartog vesentlig
at en i realitetenståroverforet nytt arbeid.En tjenestemannvil ikke kunne
sies opp hvishan,harkvallfikasjonerfor å gjørede eventueltnye arbeidsopp-
gavene(internfortrinnsrett).

En tjenestanannsanblirsagtopp,fordistillingenblir inndrattellerfaller
bort,skalan nuligtilbysannenpassendestillingi virksanheten,jfr.tjm1.-
prg.13. Blir tjenestemannenlikevelsagtopp,skalvedkannendeså vidtnulig
tilbysannenpassendestillingi.staten.Ved oppsigelserkan en etatbli påført
utgifterved at det blir tilståttventelønn.

For åremålsstillingergjelderegnereglerknyttettil ansettelsesforhold.Are-
målsstillingerer i førsterekketi/tenktbruktpå øversteadMinistrativeleder
fdr en virksomhet.

Etter nåværendeinstruksfar NVE skalstillingenesan generaldirektør,energi-
direktørog vassdragsdirektørtilsettespå årenål.Nåværende åremålskantrakter
for nevnte stillingerutløperh.h.v.30.4.93,31.12.91og 31.12.91.Arbelds-
gruppennp_nerat øversteadministrativelederbør an.settespå åranål.

I den seneretidhar NVE ikkebesattallestillingerpånyved ledighet.Hvilke
stillingersam skalbesetteshar værtavgjortavledelsenetter en prioriter-
ing. Denneprosedyrener ny i forholdtil tidligerepraksis1 NVE, sam i andre
offentligeetater.Ledigestillingerharblittnærmest"autamatisk"lystut der
hvor ledighetenhar cppståttutenat det er foretatten nærmerevurderingav
am, eventuelthvor i organisasjonen,det er størstbehovfor stillingen.

Når det gjelder en merfleksibelutnyttelseav stillingshjemlerinnenfordet
nåværendesystem,bør det innføresen rutinefdr vurderingav bruk av ledlge
stillingshjemler i ArVE.Dettekan gjøresved at det opprettesen "stillings-
bank".Et sliktsystemvil ogsågjøredet enklereå få gjennomførtnødvendige
organisasjonsmessigeendringer.

En "stIllingsbank"vilkunnefungerepå denmåtenat allestillingerved ledig-
het automatisktilfaller"bcanken".NVEsledelsevil avgjøream stillingenøns-
kes besatt,og eventuelthvor i organisasjonendet er mestbelxwfor stilling-
en.

Adgangen til å flyttepersonelli orgami~onen, ogsåpå ledernivå,bør be-
nyttesi størregradenn tidligere.
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4.7.4 Adgangtilå cmgjørestillinger/endreavlønningen

NvE, har i likhetmed andreorganerunderGlje-og energidepartementet,fått
delegertavgjørelsesnyndi.ghet til å lønnsp1asserenyopprettedestillIngeropp-
rettet overbudsjettet,opp t.o.m.ltr.30 (j.fr.brevfra AAD av 27.2.89). NVE
har virlereanledningtilved ledighetå omgjøre stillinger med et arbeldsområde
til stillingermed et heltannetarbeidsanråde,opp t.o.m.ltr.30 (j.fr.Rund-
skriv R-1/1986 fra Finansdepartementet).Eennesistefullmaktengir 1 rea/itet-
en litenfleksibilitet,i dg med at det i praksismå omgjøresfra en lønnsplan
til en annen,cgved at det stillessanbetingelseat den nye stillingenenten
må plasseressam lavestekodepå dennye lønnsplanen,ellerat topplønneni den
nye stillingenikkeovergårtopplønneni den gamle stillingen.FUllmaktene
gjelderikkecmgjøringav stillIngtilrådgiverellerprosjektleder.

Når det gjelderforslagom omgjøringav stillingertilrådgiver/prosjektleder
rundskr1vR-3/87fra Finansdepartanentet),behandles slike forslag ved

særskiltprosedyre.

For å cppnåen merfleksibelcrganisasjanvil det cgsåværenØdvendigå benytte
rådgiver-ogprosjektlederstillingeri NVE.Detteer viktigfor å beholde og
rekrutteregadtfagligkvallfisertpersonell.Viderevil det værehensiktsmes-
sig å benytteslikestillingertil tidsbegrensedeprcsjekterog spesielleut-
redningsoppgaver. Slike stillIngerer ogsåmentbruktsom ai.ternativkarriere-
vei.SlIkestillIngeropprettesettersamtykkefra overordnetmyndighet.

NVE har sam nevnt ogsåegnelønnsfUllmaktergittav AAD.Dettebestårav en
normer' sfullmakt,en s siallstfullmakt,en B-till sfullmaktog en såkalt

• sfullmakt.Få grunnav inntektsreguleringslcven er imidlertid deler av
dissefullmaktenefdr tidentrukkettilbake.

Normeringsfullmakten gir NVE anledningtilå normerestillingercpp tilltr.25
(fullmaktengår langttilbake,jfr.amtaleav fUlimakteni st.prp.nr.1).Full-
maktenbenyttestillakalefOrhandlinger.

SpesialistfUllmaktengjelderen rammepå 44 stillinger,hvorNVE er gittadgang
til å avtalemed organisasjaneneat detkan gis avlønningopp tilItr.34 for å
rekruttere/beholdespesieltkvalifisertpersanell(fUllmaktener gittfra AAD i
brev av 17.11.82).For sammeformålkan det ogsågisB-tilleggsam en personlig
ordning (samme brev fra AAD av 17.11.82).B-ti/leggenegis administrativtav
NVEsledelse.

BygningsfUllmaktengir NVE anledningtilå opprettemidlertidigestillingerin-
nenforforbygningsvirksamheten(fUllmaktengår ogsålangttilbake,og ble gitt
i forbIndelsemed de fØrstevannkraftutbyggingeri NVE-regi).
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KAPI:rih,l,5 ØKONOMISKEOG ADMINISTRATIVEKONSEKVENSER.

5.1 Innledning

libvedformåletmeddettekapitteler å trekkekonklusjoneran hvilketressursbe-
IKX7SOM vil følgeav de oppgaverog den arbeidsbelastningsanNVE venteså stå
overfor framover.En viktig årsak til opprettelsenav arbeldsgruppenvar
nettoppspørsmåletan ikkeden reduksjansanhar funnet sted og sam ventes
innenfor kraftutbygging,innebærerat NVE i likhetmed en rekkeandresanpå-
virkesav dennenedgang,kanreduseresittaktivitetsnivå.Arteidsgruppenhar
med dette sam bakgrunn lagt vekt på å identifiserehvilkeoppgaversom er
kraftutbyggIngsrelatertog i hvilken grad løpende eller nye oppgaver kan
ivaretas gjennom en ompriorlteringeller nytilførselav ressurser.Det er
viderelagtvektpå å analyserehvIlkeneffektsatsIngenpå et mer effektivt
kraftmarkedvil ha for NVE,selvam detpå detnåværendetidspunktkan være
vanskeligå forutsedettei deta/j.

Arbeidsgruppenforsøkte allerede ved retnIngslinjenefor egenrapporteringene
fra avdelingene,å be am angivelseav indikatorersankunne være hensiktsmes-
sigeå benyttefor å bedørrinehvordanavdelingenesarbeidsbelastningvil variere
med utvIklIngen1 eksterne forhold. Med noen få unntak viste avdelingene
mangelfUllevne til å knytteegenarbeldssituasjontileksterneog styrende
forhold.Arbeidsgruppenhar dermedselvmåttetleggestortarbeldog skjønn i
et forsøk på å identlflsereslikesamEnhengerog eksterneutviklingstrekk.
Arteldsgruppenskonsulenthar benytteten vesentligdel av sin tid til å
kartleggekapasitetsforholdogfOrventetressursbehov.

mindretallet Kiellarx Tvedemenerat disseproblemeneikke skyldes "mangel
på evne"hos avdelingene. sakenemå søkesi at rapporteringsformenvar uegnet
for storedelerav NVEsarbeidsoppgaver.

Arbeidsgruppentrekker en generellkonklusjonat NVEs forva1tningsoppgaver er
sterkereknyttettilutviklingeni kraftsektorenenn det det gis Inntrykkav i
avdelingenesegneprognoserfor ressursbehov.RedUksjoneni kraftutbygginghar
betgddat NVE har kunnetvie nye cppgaverstørre oppmerksanhet.Gjennomgangen
av NVEs cppgaveri kapitte/treviserat endelav detteer cppgaversam ligger
i grenselandmot andreetatersansvarog sanman ogsåkan diskuteream er pri-
oritertemyndighetsoppgaver.

Arbeidsgruppenhar bådepå vassdrags-og energisidenalleredekmkludertmed at
nedgangeni trdisjone1leoppgavervil stilletilstrekkeligkapesitettil rå-
dighetfOr nye cppgaver(ffr.kapittel3).Det arbeidsgruppenvil vurderei det
følgendeer for det fØrstehvorstortrom det er for redUksjonI antall st11-
lingshjemler.Dernestvil gruppenvurderean denkanpetanseNvE 1 dagbesitter
cgsåv11 være tilstrekkeligfor å løsede nye oppgaver NVE blir pålagt. Eet
framgåravkapittel3 at det delviser snakkam nye arbeidsoppgaversom stiller
krav am annenkanpetanseenn det sam idagfinnesi NYE.Dette vil medføre at
reduksjoneni antallansatte blir størreenn reduksjoneni antallstillings-
hjemlerfor å gi ran for rekrutteringavpersonellmed annenkanpetanse.

Arbeidsgruppenhar innenforden tilmAltetidcgressurserikkekunnetta mål av
seg til å gi detaljerteforslagm.h.ttildimensjoneringog kanpetanseprofili
NVES organisasjon.Eette er hellerikkeØnskeligav prinsiplellegrunnerda
arbeidsgruppener av den cppfetningat vår tilrådningskal trekke opp heved-
rammerog ellersværeretningsgivendefor oppgavercgressursbehovinnenforav-
delingene.Derm9dgisNVE en hensiktsmessiggradav frihettil selvå vurdere
ressursbehovog internomdisponeringi avdelingene.En stordetaljgradvilfor-
øvrigvære av begrensetverdifordidetkun vil gi et øyeblikksbildeav dagens
ressursbehov.



Arbeldsgruppenharderforbesluttetå angianslagpå bemanningsnivåpr.avdel-
ing.En overlaterdermeddenendeligedimensjoneringav seksjonerog kontorer,
innenforangitterammer,ti/oppfølgingsfasenavdennerapport.Farslagetfra
arbeidsgruppeninnebærerat arbeidsområderfallerbort eller blir redusert
samtidigsam enkeltenye oppgaverkammer til. NVE må i dendetaljerte
dimensjoneringtahensyntildeføringersamliggeri arbeidsgruppenskommen-
tarer om utviklingenpd de ulikearbeidsamråderi avdelingene.Arbeidsgruppen
vilpå bakgrunn av dette og med henvisning til anbefalingenean oppgaverog
organisasjon, kommenteredagensbenanningssituasjonog gi retningsgivende
forslagam framtidigebehov.

Med "dagenssituasjon" mner arbeidsgruppendetbananningsnivåsanbøretter-
strebespå kort sikt san ledd i anstillingen til den organisasjensstruktur san
flertallet har foreslått. Medframtidig behav mener arbeidsgruppendentrend
san bør gjøre seg gjeldende fran mot midten av 90- tallet.

Utviklingeninnenfor energi- og vassdragsfwvaltningen framovervili storgrad
avhenge av amfanget på viderekrafbatbygging, miljanessige forhold og satsnin-
gen på et ner effekttvtkraftmarked.Sistnevntevi1cgsåmåtte få kalsekvenser
for konsesjonsbehandlinginnenforvassdrags- og energisektoren. I kapitte/ 3
har arteidsgruppen tatt sam utgangsptinkt at amfanget avkraftutbygging vil bli
lavere i framtiden. Det avgjørende spørsmål for det framtidige kapesitets- og
kampetansenivåi AvE,erhvordramatisk dennereduksjonenvilbli. Dersomdet
lykkeså utvikle et mereffektivtkraftmarkedogrhvis det kunvilskje en mo-
derat overgang fra bruk avfcssilt brensel til elektrisitet, vil det npppe være
behev-forvidere kraftutbygging før århindreskiftet. Scrnbehandletikapitte1 3
er dette i starutstrekningavhengigavpolitiskebelutningersomdetervan-
ske1igforarbeidsgruppenå foregripe.

Arbeidsgruppenhar valgtå diskutere NVEsbemanningsnivå ut fra det framtids-
perspektivSC272 er trukket opp i kapittel 3. Dette beskriver en konvensjonell
utvik.ling med redusert vannkraftutbygging.Et lavtalternativsantarutgangs-
punkt i. en rrulig utvikling kjennetegnet ved tilnærmet bortfall av nye vann-
kraftprosjekterink1udert opprusting og utvidelser vil bli kort karmentert
under antalen av de avdelinger san er særlig berørt av nivået på kraftutbyggin-
ger.

Arbeidsgruppen går nedenforigjennamde enkelte avdelinger i fiertallets for-
slag til IVVEsnye organisasjonsstruktur. Arbeidsgruppen har lagt vekt på å
presentereavdelingenetallmessigslikat detså/angtsamråderoverenstem-
melse med statsbudsjettets beskrivelseav IvvE. Ta1lene viser bemanningssitua-
sjoneni januar.

Konsuientrapportengir mer detaljerte tallfestede anslagpå bananningsbehov.
Arbeidsgruppenvilikketastillingtilenkeltvisetalli dennerapporten,men
vilvisetilatkensulentensvurderingerbyggerpå arbeidsgruppensfcrutsetnin-
ger i kapittel 3 am utviklingen i NVESoppgaver.

Finansde ementetsmed1emmer (Buttedahl Sundber)menerat konsulentens
endelige dimensjanseringsvurdering ikke fullt ut tar hensyn til dette. Etter
disse medlemmerscppfatningliarheller ikke flertallet i arbeldqgruppen i sitt
dimensjoneringsforslag nedenforfulltut tatt kensekvenseneav de foretatte
vurderinger. Finansde ementetsmedlemmervil derforvisetilegensærmerk-
nad vedrørende de økonanisk/administrative konsekvenser,somerplassertetter
flertalletsforslagpåside 106.
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5.2AvdelIngenesressursbehov.
Besattest177inger1 tabelleneer pr. 15.1.1990.

Vassdrasavdel en. (ModellB- Arteidsgruppensflertall(unntattRienand og
lVede).

VassdragsavdelIngenteståretterfiertalletsforslagav virksomhetknyttettil
fbrbygninger,vassdragskonsesjoner,naturog landskap og juridiske spørsmål.
Dagensbesnanningssituasjonframgårav tabell5.1 nedenfor.

Tåbell 5.1.

FORBYGNINGSAVD.

- Hovedkontor

- reg. sør/øst
(v/hovekontor)

- regionkont.(V,M,N)

- arbeiderev/anlegg

STIIIINGSHJEMLER BESATTE STILLINGER
(januar1990)

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

	

6 5 6 5 2

	

14 - 14 -

	

24 5 23 5

	

58 - 58 -

SPESIELLEFORHOLD

saksbeh. kontor-
ansatte

3 *

I * I *

KONWSJONSKONTO= 9 ... 8 -




NATuR W LANDSKAP






(Inkl. 4 reg.kait. ) 9 - 10 1




2 **

JUS/W<ATTESAKER 2




2




NIVEL./MANØVR./VERNEP






VBP 4




4




SUM: 126 10 125 10




* Bygningsfullmakt, tilsammen5
** 2 korttidsengasjerte,verneplanIV

Herav4 på regionkontorene
2 3 regnskapsmedarbeidere,I tegner,1 fdrværelse

* Forbygning.

Forbygningsvirksomhetener ikke knyttettilutviklingeni kraftsektoren.Det
samledeomfangvil væreavhenglgav de beviigningersom stilles til rAdlghet
fra statog lokalekilder.Gittdagensnivåpå forbygningsvIrksanhetenhar ar-
beidsgruppenikkegrunnlagfor å fdreslåandrebemanningstallmed mindre det
skulle fbretasorganisatoriskeendrIngeri gjennomførIngenav forbygningsvirk-
somheten.

Arbeidsgruppengår inn for at forbygningsvirksanhetensorganiseringbestår,men
har stilt spørsmålved an anleggsvirksanhetener en statligoppgave. Bernannin-
gen innenfor anleggsvirksanhet har visten nedadgåendetrend.Arteidsgruppen
fdreslårat dennetrendfortsettesplanmessigog at en eventuellraskereawik-
Ung som leddi den foreslåtteutrednipgav alternativemåterå utføre
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forbygningsvirksanheten.Anleggsvirksomhetensysselsetteridag58 arbeidstakere
ved anlegg.

Arbeidsgruppenharpekt på at mulighetenefor oppdragsInntekterbørutnyttesi
de tilfelleravdelingensarbeldbærerpregav tjenesteytelseroverfor andre.
Dette kan skapegrunnlagfor størrefleksibilitet1 bemanningsnivåeti forbyg-
ningsvirksomhetenved at avdelingengis anledningtilå varierebemanningenved
bruk av oppdragshjemler.Arbeidsgruppensflertall(unntattButtedahlog SUnd-
terg,Finansdepartementet)foreslårat to faste stillingshjemleralleredenå
omgjørestiloppdragshjemler.Det bør i sammenhengmedgjennomgangenav forbyg-
ningsvirksomhetenvurderesom virksomhetensinntektspotensialer så stort at
flerefastehjemlerkan omgjørestiloppdragshjemler.

ArbeldsgruppanfInner det vanskeligå bedømmeen ner langsiktigbenunningsut-
vikling i forbygningsvirks~ten fordi dettevil væresterktavhengig av om-
fanget av midlersom stillestilrådighetfdr slikvirksanhet,oghvorvidtav-
delingenpå slktkun børfcreståforva/tningen av en tilskuddsordriing for for-
Lygning. Det forutsettesat detteutredesvidere.

Naturog landskap.

Avdelingen er bygget opp i sammenhengmed utbyggingen av kraft og overførings-
anlegg.Reduksjonenpå detteområdettilsieren betydeligreduksjoni. avdelin-
gens virksomhet.Avdelingenskempetansevil imidlertidkunnenyttes1 forbin-
delsemedbehandlingenav inngrepssakeri vassdragene(§§104-106),verneplaner
og 1 samband med forbygningssaker.Dettevilkreve kempetansei regionene.Det
foretasen markertredUksjoni virksomhetenvedhøvedkontoretder virksomheten
er fdreslåttorganiserti tilknytning tilVassdragsavdelingen.På regionkontor-
ene overføresavdelingens personell til tehandling av sakerknyttettilinngrep
og forbygninger.Til arbeidetmed verneplaneroverføresaktueltpersonel/ fra
Avdelingfor VasskraftundersøkelsertilVassdragsavdelingen.

En slik tilpasning av bemanningenvil være i samsvar med den cppgaveutvikling
sam er beskrevet1 kapittel3. Skulleutviklingenviseat dmfangetav framtidig
kraftutbyggingskullebli ytterligereredusertvil dettefå tilsvarendekonse-
kvenserfdr dimensjoneringenav naturog landskapsvirksomheten.

Vassdragskonsesjoner.

Avdelingenhar hcvedsakeligværtLeskjeftigetmadkonsesjonsbehandling av vann-
kraftanleggog påvirkesav reduksjonenpå dennesektoren.Dettevil i noengrad
bli kanpensertmed økteoppgaveri tilknytningtilrevisjonav vlikår,behand-
ling av inngrepssakerm.v.Arteidsgruppenharpekt på mullghetenefor effekti-
visering gjennom standardisering avbeharraingsprosedyrer og vilkår.Arbeids-
gruppens konsulentanslår at benanningenbør kunne reduseres noe . Arbeidsgrup-
pen slutter seg tildette.En eventuellytterligerereduksjoni kraftutbygging
vil også for dennevirksomhetenkrevemindreressurser.

Vassdragsjuristene.

Vassdragsjuristeneplasseresi Vassdragsavdelingen.Utviklingeni ressursbehov
må vurderesfort/øpende. Arbeidsgruppen ser ikkegrunnlag for utvidelseeller
reduksjon sliksituasjonennå fortonerseg. Det er grunntil å merkeseg at de
to ikke-juridiskestillingeneved jus/skatteenhetener cverførttilAdmdmistra-
sjonsavdelingen.

Nivellarent/Kontroll manøvreringsreglement

Denne virksanheten overføres fra Avdeling for Vasskraftundersøkelser til Vass-
dragsavdelingen ved regioneneog anfatterto personer.
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Konklusjon.

Dugens bemanning,innenfor arbeidsomTAdersom vil omfattesav Vassdragsavde-
utgjør125 ledereog saksbehandlereog 10 kontoransatte.Forbygnings-

virksanhetenvil variere medbevilgningsnivåettilforbygningsarbeider.Egen
anleggsvirksomhetreduseres planmessig. Arbeidsgruppensfiertall (unntatt
Buttedahlog Sundberg,Finansdepartementet)fbreslårat to fastestillingshjem-
ler omgjørestilcppdragshjemler.BemanningeneinnenforNaturog landskapsvirk-
samheten ogEOnsesjonskontoretredUseres. ArbeidSgruppensfiertailfbreslårat
bemanningen i Vassdragsavdelingen holdes innenfbr120 ledereog sakstehandlere.
I tillegg tildettetalletknmmerde 10 kontoransatteti/knyttetforbygnings-
virksomheten(Larnvedhovedkontoret).Restenav Vassdragsavdelingenvil etter
en sanordningmed forbygningsvirksanheteniwnne betjenesav to ekstrakontoran-
satte.Samletbemanningi Vassdragsavdelingenblirdarmed132 personer. Nødven-
dig reduksjonfbretasved inndragelseav de organisertestillinghjanlerpå av-
delingenesvirksamhetsanråde.Det fcrutsettesat det foretasen samordningav
aktiviteteneinnenforregionkontoreneformestnuligeffektivtå kunnetetjene
breddeni NVEsoppgaver.

1 isk avdel" . (MndellB- Arbeidsgruppensflertall)

Rydrologiskavdelingstemanningsstrukturframgårav tabell5.2nedenfor.Tabel-



len omfatteri tilleggNorskHydrologiskkaniteogbenanningeniVassdragsregi-



steretsom arbeidsgruppensflertallfbreslåroverførttilRydrologiskavdeling.

Tabell5.2

RYDROLOGISK FASTE TIDSBECREN&Ib KORTTIDS-
AVDELING: STILLINGER ENCASJERTE

100

leder/ adm.støt-ledere/
saksbeh.tepers./ saksbeh.

ktr..ans.

adm.støt-saksbeh.adm.st.
tepers./ pers/ktr
ktr.ans. ans.

Stillings- 45 2 )4
9 113) 2

hjanler

Besatte 45 8 11 2 5 1 1

stillinger

	

Norske hydro- 1 1
logiskkanit

Vassdrags- 2 2
registeret

Tils.

heravI ved regionkontorer

1 NORADbetalt hjemmel

67

72

2

4

78

av 9 + 2 + I knntoransatteer 4 fbr-
værelsebetjening,restenspesial-
ister (regnskap,tekniker,etc.)
herav3 ved regionkontorene

Rydrologiskavdeling utfører basisvfrksanheti formavforvaltningsstøtteog
endeloppdragsvirksomhet.Av avdelingensvirksomhetanslåsca. 25% å være cpp-
dragsarbeiden i dag tar segbetaltfor (talletvarierer),Reraver ca. 80%
oppdragfbrkraftsektoren. En mindre andel av detteer kraftutbyggingsrelatert.
Oppdragsvirksomhetknyttet til utbygging vil venteligavta,men avde/ingens



kcmpetanseinnebæreret potensialfor ytterligereinntektsgivendeaktivitet.
Avdelingenbør gis temanning~ fleksibilitetog insitamentertil å til-
passeseg oppdragsmarkedetinnenforde rammebetingelsersom er skissert i ka-
pittel3.

På datainnsamlingssidenvil ny teknolcgidannegrunnlagfor en markertreduk-
sjon i temanningen overnoenårs sikt.En eventuellforsertinvesteringsinnsats
i mcderniseringav stasjansnettetkan framskyndedenneutvik1Ing.Vassdragsre-
gisteretvi1 framdeleskreveen visstemanning i cppbyggingsfasen.Etter etab-
leringsfasen må lmidlertiddatabasenJa=e drivesog vedlikeholdesmed vesent-
lig redusertLemanning.

Arteidsgruppens kammentareri kapittel4.5 rundtgrunnvann,glasiologi,flam-
varslingm.v.skulleikkegi vesentligekonsekvenserfor nettobemanningeninnen
disseamråder.

Hydrologiskavdelinghar i.sln egenrapporteringtilarbeidsgruppenlagtopp
en markertvekstInnen forskningog utvikling.Slikvirksanheter antaltav ar-
beidsgruppeni kapittel3.10og forutsettesutførtpå oppdragsbasis.

Samlet settinnebærerdetteovertid,redusertbemanningtilbasisaktiviteter.
Imidlertider det arbeidsgruppensoppfatningat avdelingenbør glshensiktsmes-
sige rammebetingelserfor cppdragsvIrksamhetog.børtestrebesegpå å utnytte
slIkemulighetervidere.Arbeld5gruppenmener cgså det finnesuutnyttedemullg-
hetertil å gebyrbeleggetjenesterfra avdelIngen.

Arbeidsgruppen fores/år at RWrologiskavdelingopprettholderet anta//faste
stillingshjemlersom setteravdelingenistandtilå utføresin tasisvirksamhet
dVs. forvaltningsstøttefunksjonpåen tiifredsstillendemåte.Avdelingenbøri
tilleggtildettegis en romsligadgangtiloppdragshjemlerslik at den mer
forretningspregedevirksamhetkan utvikleseg videre.

Arbeidsgruppenhar vurdertbehovetforbasisaktiviteteri Hydrologiskavdeling
og f1ertalletforeslårat dissebør kunne ivaretas innenfor en ranme på 43
faste stillinger i kategoriene leciere, saksbehandiere, spesialister og
adffilnistrativtstøttepersanell.I tillegg til dette bør avde1ingenha et
hensiktsmessigantallskrIve-og forværelsepersonell- flrepersoner. Arbeids-
gruppen mener at det i tilleggti1dettekan etableres20 oppdragshjem1er.

Hydrologiskavdeling utvidesdessutenmed Vassdragsregisteret(firepersoner)
og avhengigav utfalletav NvEs rolle innenfor vassdragsforskningen (den an-
talte gjennangang av KA-fondets forvaltning), også med Norsk HydrologiskKanite
(to persmer). To av stillingene i vassdragsregisteret er midlertidige og de to
stillingene i Niff<er betalt over konsesjonsavgfftsfondet.

Samlet sett (inkl.NHK) innebærerdetteen bananningi Hydrologiskavdelingpå
73 personerherav20 oppdragshjemler,to stillingerbetaltav EA-fandetog 1
stilling Leta1t aw,NORAD.

Den langsiktige utvikling av Hydrologisk avdelings virksanhet på basisanrådet,
vil preges av effektivisering av stasjonsnettet med Whørende reduksjon i be-
manning. Det vil også bli. en reduksjon i bernanningen i Vassdragsregisteret
etterhvertsam dette kommer over i drift- og vedlikeholdsfasen.Denne
utviklingenvil kreve amfattendeinvesteringer.God dokumentasjonpå lønn-
samhetenav slikeinvesteringervil kunne påvirke takten i mcderniserings-
programmet.Avdelingensevnetilå utnytteoppdragsmuligheterog gebyrbelegge
ytelservil fbrøvrigavg»re utviklingeni Lemanningen.
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Eheri lanavdel" en. (Mode11B. Arbeldsgruppensfiertall)

Ehergiplanavdelingenvil bestå av den nåværende Systemavdelingen, deler av Kon-
sesjonsavdelingenog delerav Avdelingfor vasskraftundersøkelser.Tabell 5.3
nedenfor viserdagens bananning på de fUnksjonersom skalutgjørePlanavdelln-
gen.

Tåbell5.3.




FASTESTILLINGS-BESATTESTILLINGER
RJEMLER

leder/saksbeh. ledere/saksbeh.

System-
avdeling

22 18

Vasskraft-
undersøkelser

9 101

Anleggs-
konsesjaner

6 6

SUM: 37 34

1 ) 2 tidsbegrensedehjanler og 3 NORADfinansiertehjanler

Både Avdeling for vasskraftundersøkelser,Systemavdelingenogrdelerav Konse-
sjonsavdelingensan saarnenutgjør denne nye avdelingen,har vannkraftrelaterte
oppgaver sanpåvirkesav nedgangeni utbyggingav nye vannkraftanleggog aver-
føringslinjer.

Arbeidmed opprusting/utvidelseav eksisterende anlegg, samiet plan, effektivi-
sering av systemetetc.kompenserer noe for dennenedgangen,men aktivitetsni-
vået her er usikkert i årenesan kanner. En utvikling frarnover med et mer ef-
fektivtkraftmarked,kan føre tilat opprustingogutvidelser ikke blir reali-
sert i det omfangsam er forventet. Dette vil få betydelig virkningerpå res-
sursbehovet i den nye energiplanavdelingen- isivr innen vannkrafturdersøkelser.
Arbeidsgruppenvil ogsåvise til det arbeidsanpågårmed Statkrafts organise-
ring 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 systenplanfunk-
sjoninnenforforvaltningen.

Kbordinering mellam vannkraft- og systemplanleggingkan gi en vissgevinst.
Oppgaver fbrbundetmed introduksjon av nye fornybareenergikildervil isolert
sett kreve en mindre ressursøkning. OppgaverfOrbundetmed forva1tning av sta-
tens prototyp og demonstrasjansmidler vil kunne ivaretas av en til to personer
og oppgaven ivaretas i samarbeidmed Enøk- og markedsavdelingen. NVEer også
tiltenkten pådriverfunksjoni å stimilere ti/ anvendelse av nye fornybare
energikilderi lakalenergiplan1egging.Eette vil kunne kreve noe mer ressur-
ser. Mulighetene på dette området er imidlertid knyttet til lønnsamheten av
slike alternativer og dermed til utviklingen på kraftmarkedet.På kort sikt
synes mulighetene for en omfattende introduksjon av slike alternativer små.

Arbeidet forbundetmed konsesjonsbehandling på energisiden vil bli vesentlig
reduserti framtiden og benanningen vil måttereduseres.Dette amfatter særlig
anleggskonsesjaner som overførestil Energiplanavdelingen.
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Samletsettinnebærerdetteen redUksjoni ressursbehovettilde cppgaver som
skal ivaretas i dennenye avdelingen.Arbeidsgruppenvilpåpekebehovetfor å
styrkeøkonomi-cgmarkedskompetanseni avdelingen.

De funksjonersom flertalletfbreslårskalinngåi Energiplanavdelingensyssel-
setteridag34 ledereog saksbehandlerejfr. tabell5.3.Arbeidsgruppensfier-
tall (unntattButtedahl ogSUndberg,Finansdepartementet)menerat cppgavene
børkunne ivaretasinnenforen rammepd 28 personer.Avdelingenbør fcrøvrig
kunnebetjenesav to kontoransatte.

pet langsiktigebemannIngsbehoveti avdelingen vil i. storgradavhengeav ut-
viklingenpå kraftmarkedetcgkan underde fbrutsetningersom er skissertoven-
for medføreen ytterligerereduksjonI avdelingensressursbehov.

Enøk markedsavdel• .

Denne avdelingen består primært av nye oppgaver,nen fører også videreoppgaver
fra Energlavdelingenog Konsesjcnsavdalingen så sankraftleie-og anrådekon.se-
sjoner, statsstøtte,e-verksorganisering,enøk m.fl. De oppgaversan er nevnt
ovenfor blnder Idag følgenzle ressurser.

Tåbel1 5.4.




STILL1NGSWJEMLERBES= STILLINGER

leder/saksbeh. ledere/saksbeh.

Energi-
avdeling

25 19

Energikonse-
sjoner (E()

7 6 1

SUM: 32 25

1 ) i uhjanlet stilling

Arbeidgruppen mener dissecppgaver kanivaretasmed vesentligmindreressur-
ser enn tilfellethar vært.Viktigeoppgaverfor avdelingenblir arbeidetmed
everksorganiseringogprcgnoser.DertilkarnErnye oppgaverpå markedsog enøk-
området som vil kreve.nykapasitet.Arbeidetmed ny energilovvil bringestørre
klarhet i NVES cppgaver i relasjontilorganiseringav energiforsyningenog
kraftnarkedet.Rent tallmessigvil nettoeffekten av detteneppeinnebære behov
fOr flere stillingerde førsteår,men utviklingenav nye enøk-virkemidlerog
større klarhet ankring krafbnarkedsorganiseringog markedskontrollvil kunne
endredette.EtteratGlje-og energidepartementethar overførtaktuellearbei-
clsoppgaverpå enøk-områdettilAVE,vilNVE bli det fozvaltningsnessige tyngde-
punkt i arbeidetmed enøkog Clje-og energidepartementetvilIwn sitteigjen
med tremedarbeiåeremed et cverordnetansvarforplanleggingog gjennomføring
av de statligeenøk-virkemidler.

Et kanpliserendefcrholdi relasjontildissekvantitativevurderinger,er de
nyekrav disseoppgavervil stilletilmedarbeiderneskcupetanse.Med unntakav
enkelte cppgaver på enøk-sidenhvordet kanvære hensiktsnessigmed teknisk
bakgrunn,vil dennenye avdelingenkreve økonomisk kompetanse.Det må ved



104

denne avdelingenetablereset økoncmiskfagmiljøsanhar værten mangeli da-
gensNvE og somblir endamer påkreveti framtiden.Hvisikkedennekompetanse-
profil etableres,ser arbeidsgruppenikkeat intensjcnenved denneavdelingen
kan oppnås.Det er såledessnakkom vesentligeendringerav oppgaverog cppga-
venesinnholdi forholdtildagensNVE.

Arbeidsgruppensflertall (unntattButtedahlog Sundberg,Finansdepertementet)
foreslår at seksjonfor enøkog Ickalenergiplanleggingetableresmed en grunn-
stamme på 3-4 personerfor deretterå byggesgradvisoppmEdkompetentperso-
nell til en bemanningpå omlag10 personerinkl.leder. Tilsvarendebør mar-
kedsseksjonenetableresmed utgangspunkti en grunnstammepå 4-5 personermed
hensiktsnessigkanpetanseog erfaringcgutviklestilen seksjon på omlag 12
personerinkl.leder.

Avdelingslederskalha økonaniskbakgrunn og relevanterfaringfra avdelingens
arbeidsæråde.Avdelingenbør kunne betjenesav to kontoransatte.Sam/et sett
utgjør detteen bananningpå anlag25 personer.Detteinnebærerat de aktue//e
organisasjonsenhetersan inngåri dennye Enøk-og markedsavdelingenreduseres
til anlag 10 stillinger og at det etableresnye stillingshjanler for de nye
oppgaversan tildelesavdelingen.

Sikkerhet beredska.

Vassdragstilsynog beredskapsamordnesi.en ny avdelingmed to seksjoner.Disse
arbeidsanråder har idag følgende bernanning.

Tåbell 5.5.




STILLINGSHjEMLER




BESAITE STILLINGER

leder/saksbeh. ledere/saksbeh.

Beredskaps-
avdeling

10 8

Vassdrags- 10 10 1)
tilsynet

SUW[: 20 18

1 ) anfatter1 utesatthjemmel,1 engasjemnt ut 1992og 4 ansatteved
regionkontorene

Arbeidsgruppenvil cgsåi tilknytningtilsikkerhetog beredskapsvirksanheten
legge vekt på falleti kraftutbyggingenog overgangenfra å påse at sikkerhet
ogberedskapshensynivaretasunderbyggingav nye anleggtilen vedlikeholdende
aktivitetgjennomdriftsfasen.Arbeidsgruppenvil ogsåvise tilmålsettingenom
å innføreet kontrollsystembasertpå internkontrollsom er mindrebyråkratisk
og over tid avlasterde sentralekontrcllinstanser.Det kan væreaktue/tå ut-
vide tilsynettilå anfatteturbinrørog tappeinnretninger.

Den tekliske del av beredskapsvirksanhetenharmegetbeslektedeoppgavermed
tilsynsvirksomheten.Dissesaksbehandlereoverførestil tilsynsseksjonen.For-
øvrig synes tilsynsvirksomhetenå manglenoe kompetansepå maskin/metallurgi-
amrådet.

Når det gjelder beredskapsvirksanhetenser arbeidsgruppenheller ikke behov for



økningav kapasiteten.En betydeligdel av avdelingensoppgaverhar vært for-
bundet med å integrere beredskapsæssigehensyn i utformingen av nye produk-
sjons- og overføringsanlegg.

Beredskapsavdelingenog Vassdragstilsynethar idagtilsammen18 ledereog saks-
tehandlere.Fireav disseer tilsattved regionkontorene.Arbeldsgruppensfler-
tall (unntattButtedahlog Sundberg,Finansdepartementet)foreslårat temannin-
gen samlet settbestår og at det er tilstrekkeligat avdelingenbetjenesav en
kontoransatt.Dette innebærer en samlet bananningpå 19 personer.

Administras 'onsavdel en.

Adninistrasjonsavdelingenvil byggepå dagensavdelingog administrasjonssekre-
tariatenei direktoratene.Dagensbemanningi disseenheterframgårav tabellen
nedenfor.

Tabe115.6.

A ledere
1 NORAD
saksbehandlere

HJEMZER

7
1
27

BESATTESTILLINGER

7
1
24

SPESIELLEFORROLD

(1NORAD)

kontoransatte 3




3





fellestjenester 20




18





helsetjenester 2 (60) 3




(56) (1uhjemlet)

E ledere/saksbeh. 4 5




4





kontoransatte 171 (21) 12




(16)




V ledere/saksbeh.
kontoransatte

4 2




4





VF) 10 4 (14) 11 3 (15)




STX: 95




87
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1 herav1 ved ET og 2 arkivarer 4 herav 2 tegnereog 2 arkiver

2 Inkluderer 2 fra jus/skatteenheten5 herav1 tegnerog 1 infcmedarbeider

3 ) 1 uten stillingshjemmel

I kapitte/ 4 sier arbeidsgruppenat en ikkeønskerå etablereordningersom gir
ram for utstraktdetaljkontrollog ensidigregelstyringavbeslutninger.Dette
innebærerbehovfor en liten,nEn effektivog kvalitativtgod administrasjons-
avdeling.Arbeidsgruppens konsulentharfcretatten deta1jertgjenwmgang av de
administrative funksjonercgharkonkludertat  kanreduseresvesentlig.
Arbeidsgruppendelerdettestandpunkt.Dettesyneså kunne cppnås tl.a. ved
samrdning av direktoratsekretariateneog Adadnistrasjonsavdelingen.Besparel-
serkan oppnåspå en rekkeanråder.Arbeidgruppenvil understrekeat en ved en
slikarorganiseringog nedbananningtarsiktepå å etablereen Administrasjons-
avdelingav en helt annen karaktermed mindre detaijerteoppgaver og en annen
kompetanseprofil.
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økonamifUnksjonensam omfatterlønn,regnskapog budsjettering har en betydelig
bananning.Dertilkommerogsåvirksomheteni avdelingene/direktoratenesamdel-
vis bestårog delvistrekkesinn.Det er grunnlagfor en betydeligreduksjoni
bemanningen.

Personalsakerog organisatoriskespørsmålkan ogsåsamordnesbedrenår sekre-
tariatene trekkes inn.Arbeidsgruppenmenerdet ogsåher er grunnlag for en
markart redUksjoni bemanningen.

Forværelse-og skrivetjenestener betydeligcverbemannet.Arbeidsgruppen har i
amtalenav hveravdelingskissertbehovetfor sekretærer.I ti1legg til dette
kreves tre sekretærer til AdMinistrasjcnsavdelingenog NVEsledelse.Elsikker-
hetsavdelingensam er fcreslåttf1yttetut av NVE har videre en sekretær fra
A7M Tår en hensyntilat enkeltesekretmreri tillegger ansatti Hydrologisk
avdelingog Forbygningsavdelingen,har arbeidsgruppenanslåttat hovedkontorets
behov vil kunnedekkesav 18 sekretærer.Eettetalletomfatteren gruppepå to
sekretærersam trerinn i forbindelsemed fraværcg,periodw med høy belast-
nirg.

Arbeidsgruppenhar ellers settpå bemanningeni arkivfunksjonenog i felles-
tjenester.Ensamlingav arkiveneog bibliotektjenesten,reduksjon av tran-
sport/Ixzdtjenesten(tidligerekjøretjenesten)og en effektiviseringav
innkjøpsvirksanhetenbørcgsådannegrunnlagfor en vissreduksjon.

AdMinistrasjonsavdelingenog direktoratssekretariatenehar idag95 sti1lings-
hjem1er og 87 tesattesti1linger.Arbeidsgruppenmener at virksanheten kan bli
tetryggendeivaretattinnenforen bemanningpå55 personer.I den reduksjcnen
på 40 stillingshjemlersam da er foretatter 7 sekretærstillingeroverført til
de enktelteavde1inger(jfr.tabell5.7).Fem sekretærstillingerforbliri
AdMinistrasjonsavdelingen.Een ree1le reduksjan blir dermed 33 sti1linger.

Arbeidsgruppensforslaginnebærerat lederansvaretfor Vassdrags-og Energi-
direktoratenebcrtfallersam arbeidsanråde.

Tabell 5.7. nedenfor viser en samlet cversikt overarbeidsgruppensfbrslagtil
dimensjoneringav NVE. I følgeSt.pcp.nr. 1 for 1989-90 har NVE 370 faste
stillingerog 17 tidsbegrensede2-årshjemler,tilsammn 387.Eetteer NVESnå-
værendestill sramme. I tillegghar1VVEtilsatt58 arbeidereved Forbygnin-
gsavdelingensanleggsvirksanhet,5 er midlertidigansattetterbygningsfullmak-
tenog 5 hjealerstillestildisposisjonav NORADgjennamen samarbeidsavtale.
Tilsammen utgjør dette 455 stillinger.Arbeidsgruppenfbreslårat El-sikker-
hetsavdelingenblircrganisatoriskutskiltfra WE. Dette innebærerat 57
stillingertas ut avNVEs stillingsramme.Viderefbreslårarbeldsgruppenat
stillingsrammenredUseresm9d ytterligere62 stillinger. Av NVEs stillins-
ramme 387,fbreslåsdennedermedredUsertfra 387 til 268.Tillagttilsattei
anleggsvirksamheten,etterbygningsfullmaktog etteravta/e med NORAD utgjør
detteen reduksjonav sti1lingerfra 455 til336.

Særmerknadfra Finansde anentetsmedlearner(Buttedah1 Sundber:

Finansdepartementetsmedlenmer(Buttedahlog Sundberg)vil vise tilflertallets
begrunnelsefor sine dimensjoneringsforslag. Etterdissemedlemmersoppfatning
har ikke flertallet i sine merknader fullt ut tatt konsekvensene av de fore-
tattevurderingeran forventetutviklinginnenvassdrags-og energipclitikken
m.v.

Som tidligereheskreveti arbeidsgruppensrapporthar en betydeligdel av NVEs
crganisasjonvært sysselsatt med forvaltningsoppgaver knyttet til nytbyggingav
vannkraft. Mårkedsmessige betraktninger ti1sieretmeget begrensetbehov for



nye vannkraft/gasskraftprosjekterde narmeste år. Hellerikkepå noe sikt sy-
nes det å væregrunnlagfor vannkraftutbyggingav særligomfang.

Ovennevntetilsieri.seg selvat forvaltningsoppgaverknyttettildettevil av-
ta og dermedgi ME'farre oppgaver. Dertil kanmer at satsaingenpå et mer ef-
fektivt kraftmarkedog de prinsipper dettebygger på vil måttefå kcnsekvenser
både for innholdog omfangav ftamtidigeNVE-oppgaverpå vassdragssidenog
energisiden. Dettegjelderikkeminstforholdettildagenskonsesjonslovgiv-
ning. Etterdissemedlemmersoppfatningtilsierdetteat det er grunnlagfor å
fristillestørrekapasitetenn detflertallethar lagt tilgrunn.

Utfordringeneframover vil hovedsakeligliggei å utnytteeksisterendekraft-
ressurserså rasjone1tsan

Oppgavene innenfor vannkraftsektoreni tilknytningtilden alleredeutbygde
vannkraften (opprustning, fcrnyelse avkcfisesjoner osv.) vil være avhengig av
hvordan regelverket på amrådetutformes.EtterdissenEdlemmersoppfatninger
det klaremuligheterfor å effektivisereregelverkog saksbehandlingsrutinerpå
dissecmrådene.El.a.vilutviklingenmot zrer utstraktbrukav internkontroll-
prinsippeti statligeti1synsaktiviteteretterdissemedieunerssyn gi grunnlag
for større grad av effektivisering/fristilling av kapasitet enn det
arbei.dsgruppens fiertallhar lagttil grunn.

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

Når det gjelder Energiplanavde1ingenvil Finansdepartementetsmedleamervise
arbeidsgruppenscatalevedrørendemulig opprettelseav et sentralnett-

selskapogbetydningen av dettefor NVEs planarbeid.

Finansdepartementetsmedlemmervilpå dennebakgrunngå inn for følgende beman-
ning pd de ulikeavdelinger:

Vassdra savdel en:

Finansde ementetsmedlemmeranseren totalbemanning i Vassdragavdelingen på
132 personer værefor høyt. Dissemedrlemmervil gå inn for en samlet beman-
ning på maksimalt122personerinkludertoppiragshjemler. Etter(.71senEd1em-
mers oppfatning bør arbeidsgruppensomtale av forbygningsvirksanheten
kapittel4 i.størregraden foreslått følgesopp ved at faste hjemler gjøresam
tilcppdragshjemler.Gppgaverutoverde reneforvaltninso aver,sam utføres
for andre,fbrutsettesutførtsan betalte oppdrag.TOtalt4 ordinæresti1linger
forutsettesinndrattog 4 cppdragshjemlertilført for å 'Vrive"denne for-
retningsmessl.geaktiviteten.

H 1 isk avdel" :

Finansde ementets mediemmervil gå innfbr en totalbemanning i Hydrolcgisk
avdeling,påmaksima1t67 personer.(47fastehjemlerog 20 vanlige cppdrags-
hjemier). Dette innebærerat antailetfastehjemlerredUseresmed 6 i forhold
tilflertalletsforslag. EtterdfssemedlemmersoppfatningvilHydrologiskav-
deling innenfor en slik bananning fortsatt kunneutføresinebasisaktiviteter
(fbrvaltningsstøttefUnksjonen)på en fUlltut tilfredsstillendemåte.

Planavdel* en:

Ut i fta en totalvurderingav framtidige arbeidsoppgaver;deresinnholdog cm-



fang 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 væregrunnlagfor en betydeligreduksjon
- avhengigav "organiseringen"av det framtidigekraftmarked.

Enøk- markedsavdelin en:

Finansde ementets medlemmervil gå innfor en bemanningi Enbk-og markeds-
avdelingenpå 29 personer.Dissemed1emmervilmegetsterktunderstrekebeho-
vet fbr at det etablereset økonomiskfagmiljøi avdelingen.Etableringenav en
avdelingmed den nødvendigekcmpetansevil i.langt større grad enn antallet
stillingshjemler,være avgjørendefor at intensjoneneved avdelingenkan cpp-
fylles. Bruk av rådgiverhjemlerfbr å lette rekrutteringentil dise nye
oppgavene (og sti1lingene)vil antageligværenødvendigfor å få etablerten
"twIgnolesavdeling.

Sikkerhet beredska:

Finansde ementetsmedlefrinervil gå innfor en bemanningi Sikkerhets-og be-
redskapsavde1ingenpå 14 personer.En slikreduksjoni.bananningenpå dettean-
rådeter en naturligfølgeav bl.a.redusertvannkraftutbygging og innføringav
internkontro1lkonseptet.

I fOrholdtilfiertalletsforslaginnebærerforslagetfra Finansdepartementets
medlemmerat anta//etfastestillingerredUseresmed 36,mensantal/ cppdrags-
hjemler økes med 2, d.v.s.en tota/reduksjoni tilleggtilflertalletspå 34
stillinger.(jfr.tabellenpå nesteside)



Flertallets og Finansdepartanentets forslag:

Tabell 5.7.

DAGENTSSITUASJON
(se tab.5.1-5.6)

Stillings- Ansatte
hjenler **

ARBEIDSGRUPPENSFLE2WILIS- FINANSD.
FORSIAG FORSLAG

Justert Fordelte- SUM SUM
avd.ban. kontor-

stillinger

Vassdragsavdelingen 136 135 130 2 132 2 122 3

Hydrologisk avdeling 73 78 73




734 67 4

Energip/anavd. 37 34 28 2 30 23

Enøk- og markedsavd. 32 25 23 2 25 20

Sikkerh. /beredsk. avd 20 18 18 1 19 14

Adzninistrasjonsavd. 60 56 50 5 55 55

* Aftm.sekr. E 21 16





* Adm.sekr. V 14 15





o Tils. 393 377 322 12 334 301

Direktører 3 3 2




2 1

Foti-kcordinatorer 2 1 0 *





Elsikkerhets-
avdelingen

57 53





StEn 455 i 434 324 12 336 302

*) Evt. PW-koordinator forutsatt innarbeidet i det totale benanningstall.

** ) 5 NORADbetalte hjemler er inkludert.

) OED/NVESbudsjett, St.xp. 1, 1989/90oppgirat NVE har 370 faste stillinger
og 17 tldsbegrensede2/4-årsstillinger,tils.387.Avviketi fbrhold til det
skyldes at tabellen inkluderer Forhygningsavdelingens58 arbeldereved anlegg,
5 ansattepå bygningsfUllmaktog 5 NORADbeta1te hjanler.

2 ) Flertallets forslag: Herav 2 oppdragshjanler.

3 ) Finansdepartenentets forslag: Herav 4 oppdragshjenler.

4 ) Flertallets og Finansdepartanentets forslag: Herav 20 oppdragshjernler.
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Kiellan, Tvedes fcrsla innebærer en annen organiseringav 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.

DAGENSSITUASJON MINDRETALLETS
(se tab.5.1-5.6) FORSLAG




Stillings- Ansatte Justert
hjanler ** avd.ban.

FCrdelte -
kontor-
stillinger

SUM

Vassdragsavdelingen 119 118 116 2 118 2

Hydrolcgisk avdeling 69 74 69




69 3

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





a Tils. 393 377 324 12 336

Direktører 3 3 2




2

Fau-koordinatorer 2 1 *




*

Elsikkerhets-
avdelingen

57 53





Sum 455 1 434 326 12 338

*) En FOU-koordinator er innarbeidet i det totale bemar2ningstall.

**) 5 NORADbetalte hjemler er inkludert.

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

Flertallets forslag: Herav 2 cppdragshjemler.

3 ) Flerta1lets forslag: Herav 20 oppdragshjanler.
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6. GJENNavFØRING ARBEIDSGRUPPENSANBEFALING

6.1 Bakgrunn

Arbeidsgruppen har utredet 1VVEsframtidige arbeidsoppgaver og vurdert alterna-
tive organisasjonsmodeller i lys av digse. Arbel elsgruppen har sett det san
svært viktig å legge forholdene til rette for at NVEs nye organisasjon skal  bi-
dra 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 arorgani-
sering. Arbeidsgruppen ser gjenrrinføringsfasen san den sentrale del av en an-
organiseringsprosess, og vil derfor likevel kanne zned visse synspinkter på im-
plazzentering 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  in-
tegrerere for den nye organisasjonen og bidrar til at IVVEsbedriftskulb.zr  vir-
ker 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 na-
turlig 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, kan-
petanseoppbygging 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 azorganise-
ringen. Arbeidsgruppen vil understreke at dette er Vassdra s- ener idirektø-
rens ansvar. Gjennanføringen må i nødvendig grad foretas i samarbeid med per-
sonalorganisasjonene og etter de retningslinjer Olje- og energidepartanentet
fastsetter. Arbeidsgruppen forventer at Olje- og energidepartementet etter at
arbeidsgruppens rappprt er behandlet i departarentet, vil sende en instruks til
Vassdrags- og energldlrektøren san trekker opp hovedrazzrebetingelsene for an-
organiseringen. Departernentet vil på bakgrwm av arbeidsgruppens rapport inn-
hente 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 vassdrags- og 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 flertalls- og
mindretallsforslagene) medfører store endringer for NVE og vil berøre både
organisasjonsstrukturen og de enkelte medarbeideres tilhørighet i organisasjo-
nen. Erfaringer fra organisasjcnsendringsprosesser viser at det ofte nobilise-
res 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 infonna-
sjon vil være svært viktig.
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Det er ogsånødvendlgå sikreat NVEsvanligearbeidscppgaverskalutførespå
en Letryggendemåteparalleltmed anorganiseringen.

Arbeidsgruppenmeneratgjennanføringenkanpresjektorganiserespåenslikmåte
at det etableresen sentralstyringsgruppeledetav vassdrags-og energidirek-
tøren hvortildet erknyttetet sekretarlatmed en prosjektleder.

en amorganiseringsprosessav det amfangsanforeslåsvil det væreønskeligat
allesam i dag er ansatt1 AVE får anledningtilå søkeseg dit de måtte ønske
i den nye crganisasjanen.I hvilkengradarbeLdstakerei detnåværendeNVE vil
få fortsettetilsettingsforholdeti den nye organisasjanenvilbl.a. være av-
hengigavkvalifIkasjonerog gjeldende ansettelsesvern i staten.

Et av de førsteele~ter av anorganiseringen blir valg av ledere til detnye
NVE.Det er vanligpraksiså startedenne prosessen på høyeste ledernivå slik
at de nye ledereblir delaktige i utvelgelsen av ledere .irinenforegetanråde.

Tidsplanfor gjennomføringen:

Arbeld-ggruppenhar tidligerebegrunnetbehovetfor en raskgjennomføringav
amorganiseringen.Arbeldsgruppenv11 pekepå at enkeltesider ved amarganise-
ringen sam berørerNVEs stillIngercgrtudsjettvilmåttebehandlesi Stortin-
get.Det er vesentligat forholdeneleggestilrette slik at nvendige en-
dringer inkluderesi forslagettiltudsjettfor 1991og dermedværepå plass
fra /. jan.1991.Andreforholdhar regjering,departementog etaten selv an-
ledningti/ å glennomfØre(jffr.kapittel4.7)cgtør derforkunnesettesi verk
raskere.Arbeidsgruppenantarat generaldirektørenumiddelbartetter framleg-
gelse av arbeidsgruppensrapportbør•forberedesegpå denneprosess.Formelle
tiltakkan imidlertidikketreffesfør departementetsinstruksfcreligger.An-
settelsesprosessenfor nye avdelingsledereanses å væreen tidsbegrensedefak-
tor for implementeringav en halhetlignyavdelIngsstnuktur.

6.3.Tiltak1 videreførIngen.

Det vises til rapportenskapittel 3 og 4 hvordet vil framgåat framtidige
oppgaverog organisering vi1 stillestorekrav til kompetanse,samarbeidog
tilpasningsevne1 AVE. Arbeldsgruppenv11 knrt peke på en del tiltaksam
vurderessam viktigefor å sikreen god virkemåtei MIE og sam vilbidratil å
fremme en kontinuerligutvik1ingog tilpasningmellanmennesker,oppgaverog
organisasjan.

Sam antalti kapittel4.2 og 4.5.1menerarbeidsgruppenat NvElmlutviklebedre
styringssystemerog at dettemå ha konsekvenserfor ledelsei NVE.

De hovedanrådenesanmå viesspesielloppnerksanhetvil være: målstyring og
virksomhetsplanlegging,ledelseog samarbeidog personalpolitikk.

* Målstyringog virksanhetsplarlegging.

Det er nedlagtmye arbeidmed virksanhetsplanleggingi NVE og det er viktigat
innsatsenfortsetter.NVE må i dennesanmanhengutvikle styringssystariersan
bl.a. sikrerden nødvendigeoversiktoverressursbrukog koblingressursbruk/-
oppnådderesultater.

Innst.S.nr.135(1984-85)0mreformeri statenstudsjettsystemog endringeri be-
vilgningsreglementet,trekkeropphovedlinjenefor styringav statligevirksam-
heter:

"Overordnetmyndighet fastsettermåleneog gir ressursrazanermens institusjo-
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nene gis storfrihettil å finnemåterå løseoppgavenepå. Det vil innebæreen
større grad av målstyringi forholdetmellom Stortingetog administrasjon.
Betingelsenefor detteer at detutviklesresultatbeskrivelser som gir et Lilde
av hvilke oppgaver som utføres og av effektiviteteni utfØrelsen.In-
stitusjonenesøktebidsjettansvarbør mØtesmed stØrreresultatbevisstheti den
internestyringen."

Større frihet i oppgaveløsningenstiller krav ti/ bedreplanleggings-og
oppfølgIngssystemerinternti etaten.Dissesystemenemå utviklesslikat de er
resultatorienterte,og de må brukesaktivt1 styringenav virksamheten.

NVES strategiskemålstrukturmå utarbeidesi nært samarbeidmed Clje- og
energidepartementet.ROvedvektenav målformuleringenei forbindelse med
virksamhetsplanleggingenbør leggespå en operativmålstruktursam amfatterde
oppgaversam er delegertfra departementet.For at avdelingenesdelmål skal
være hensIktsmessigestyringsredskapmå de fcrutenå værekonsIstentemed de
strategiskemål,væremålbare,kailmuniserbareog etterprøvbare.NVE må bestrebe
seg på å bli NEW' konkretemed å kvantifisereog tldfestesinedelmål.

Ledelseog samarbeld.

Større frihet far den enkelte virksomhetstiller stcre krav tilstyringog
ledelse.

målstyringenInnebærerat det leggessterkerevektpå strategiskcg mativerende
ledelse.Det betyrat man leggervektpå å trekkeopp hovedlinjene,fastsette
mål og legge forholdenetil rette slikat målenekannås, samtfølgeropp
resultatene.

I den amstillIngsfasen NVEgår lnn i er det avgjørende at lederne vektlegger
disse sidene ved ledelse. Ledernemå få den nødvendigeopplæring/skolering og
utviklingsmuligheter.Ledernes arbeldsvilkår må vies spesiell oppmerksamhet.
Det er ledernes ansvar å sikre godtsamarbeidi virksanheten.En avdelingsleder
må ha totalansverfdr sin avdelingog nødvendigfrIhet til å velge virkemIdler
for å nå avdelingens må1. En godpersonalledelsesam sikrer bred medVirkning
fra medarbeidernesside er en forutsetningfor å lykkesi dettearbeidet.
Styringog ledelsemå praktiserespå en slikmåteat desentralhandlingog lo-
kalt 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

ressurseneutnyttesLestmulig,og at prodUktivitetenøkes
virksmhetenhar de nødvendigepersonalmessigeressurserfor å løsede
på/agtesamfunnsappgaver effektivt og økonanisk
arbeidettilrettelegges,organiseresog utfØresslikat den enkelte
arbeidstakerfår utviklingsmuligheter

Eet er ikkearbeidsgruppensoppgaveå ubdypehvordan NVE skalutfbrmesin per-
sonalpolitikk; men arbeidsgruppenvil likevelkort gå inn på noen sentrale
emner sam vurderes sam viktig for at NVE i framtidenskalkunnetilpasseorga-
nisasjan,cppgaverogbemanning tilnye og varierende krav i samfunnet.

Ledernes persanalansvarmå følgesoppmed nrzdvendig delegeringav myndighet og
ansvar. Skal målstyring csr resultatansvarha meningmå ledernei utstrakt grad
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ha nødvendig råderett over sine virkanidler. Men slik delegering til. resultat-
enhetene 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 hjelpe- og 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, oppfølg-
ing, evaluering og kontrall.

Personalplanlegging må bli et element i. den totale planleggingen, og en ruller-
ende de1 av virksanhetsplanleggingen. Personalplanlegging må ta utgangspunkt i
etatens mål og p1an1egge tiltak san sikrer behpvet for kvalitativ og kvanti-
tativ 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 Finans-
departanentet og Arbeids- og 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 kva-
litisert fagpersonell god lønn uten å sitte 1 lederstillinger.


