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1 innledning/bakgrunn
Høsten 1999 startet NVE et utviklingsprosjekt
som hadde til hensikt å utarbeide en ny
målstruktur for NVE, revidere den strategiske planen og hvis det ble en
naturlig/nødvendigkonsekvens,gi innspilltil evt. organisasjonsmessigeendringer.
Som innledningtil dette arbeidet ble konsulentselskapetAgenda Utredningog Utvikling
NS
gitt i oppdrag å foreta en brukerundersøkelse. Personal- og
organisasjonsseksjonen(APO) gjennomførte en tilsvarende intern undersøkelse.
Begge disse arbeidene var ferdige ved årsskiftet.
NVEs utviklingsprosjektble formelt vedtatt i direktørmøtet (DM) 20.10.99. Det ble
organisert med en styringsgruppeog en prosjektgruppe.Direktørene ble fordelt til en
av de to gruppene sammen med fem tilsatte som ble valgt i samråd med
tjenestemannsorganisasjonene.
Styringsgruppen (SG) har bestått av Agnar Aas (leder), Kjell Otto Bjørnå, Trond
Ljøgodt,Are Mobæk, Jan Moen, Sverre Sivertsen.Tjenestemannsorganisasjonenehar
vært representertved Turid Bakken Pedersen og Kjell Thorsen. Sekretariat: APO ved
Tove I. Aksnes.
Prosjektgruppen (PG) har hatt følgende medlemmer: Kristian Løkke (leder), Kjell
Repp, Bjørn Wold. Tjenestemannsorganisasjonenehar vært representert ved Ingrid
Helene Magnussen, Geir Taugbøl og Arne Martin Torgersen. Sekretariat: APO ved
Else Hole og Johannes Øverbø.
Parallelt med utviklingsprosjektetble det høsten 1999 etablert en gruppe med
deltakere fra NVE og OED, den såkalte "tilkoblingsgruppa",
for å utveksle erfaringer i
arbeidet med mål og strategier,og sikre at det er rimeligsamsvar mellom OEDs mål for
vann- og energiforvaltningenog NVEs nye målstruktur.Kjell Repp og Kristian Løkke
har vært NVEs representanteri denne gruppen.
Prosjektgruppens mandat og arbeid
PG har stått for det praktiske arbeidet i utviklingsprosjektet.PG fikk i oppdrag å
"fremme forslag til ny mål- og oppgavestruktur samt utarbeide forslag til ny
strategiplan"og på denne bakgrunn"vurdereNVE med tanke på tilpasning/endringav
styringssystemerog organisasjon",jfr. PGs mandat/ vedlegg 2.
Til å bistå i arbeidet engasjerte PG konsulentfra firmaet Utviklingspartner(UPK). Fra
01.02.00 har derfor Ole Jørgen Jakobsen deltatt i PGs møter som prosessveilederog
kvalitetssikreri arbeidet.
PG hadde sitt første møte 17.10.99 og har hatt 36 møter fram til 31.05.00, som er frist
for avslutningav arbeidet. PG har rapporterttil SG som har det overordnete ansvaret
for utviklingsprosjektet.SG har normalt hatt ett møte pr måned, hvor PGs leder har
møtt for å gjøre rede for progresjoneni arbeidet. I sluttfasenav prosjektethar SG hatt
hyppigere møter, og det har også vært to felles arbeidsmøtermellom SG og PG, der
hele prosjektgruppenhar møtt.
PG har hatt studietur til Oljedirektoratet (19.01.00) og hatt et halvdagsmøte med
lederne for Direktoratetfor naturforvaltningog Norsk Instituttfor Naturforskning.Videre
har PG besøkt regionkontoreti Narvik (22.-24.03.00). PG har ment at de viktigste
bidrag i denne prosessenmåtte kommefra NVEs tilsattepå alle nivåer, og søkte derfor
fra første møte å finne måter å gjøre dette på.
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Bidrag fra avdelingene og arbeidsgrupper

Alle avdelingene i NVE ble bedt om å komme med innspill om sine viktigste
arbeidsoppgaver og framtidige utfordringer. Avdelingene leverte sine svar innen
utgangen av januar.
For å få et bredt informasjonstilfang ble det opprettet arbeidsgrupper på tvers av
linjeorganisasjonen. Arbeidsgruppene skulle komme med kreative innspill og gi PG et
bredt grunnlag for sitt arbeid (jfr. mandat for arbeidsgruppene, vedlegg 3 og 4).
Gruppene rapporterte til PG 15.03.00.
Det ble etablert åtte arbeidsgrupper på følgende områder:
Miljø, rolleavklaring, beredskap, sikring og tilsyn i vassdrag, konsesjonsbehandling og
oppfølging av vilkår, effektivt marked og monopolkontroll, energi- og effekttilgang,
etterspørsel og desentralisert energiproduksjon, informasjon og samfunnskontakt.
Rapportene fra avdelingene og arbeidsgruppene ble brukt som underlagsmateriale i
PGs arbeid med den strategiske analysen.
Arbeidsgruppenes forslag til interne tiltak for å forbedre NVE som en god og utviklende
arbeidsplass tas vare på for å bli brukt av linjen senere.
Torsdag 24.02.00 arrangerte PG et miniseminar for arbeidsgruppene med tre eksterne
ressurspersoner som innledere. Temaet for seminaret var: NVE i grenselandet mellom
verdiskaping, miljø og sikkerhet. Hva er utfordringer innen vassdrags- og
energisektoren i et 5-års perspektiv - og hva betyr det for NVEs rolle?
Den 04.04.00 arrangerte PG et heldagsseminar for SG og arbeidsgruppene, for å få
bidrag fra deltakerne i PGs pågående arbeid med å identifisere mulige strategier på
bakgrunn av den strategiske analysen som på det tidspunkt forelå.
Informasjon
Siden utviklingprosjektet ble etablert har PG vært opptatt av å ha størst mulig åpenhet i

prosessen og lagt vekt på fortløpende informasjon. Informasjonen har først og fremst
gått gjennom de etablerte
systemer. Det har vært informasjonsmøter med
tjenestemannsorganisasjonene hver måned og tre allmøter. I tillegg har Kilden vært en
viktig informasjonskanal der alle referater fra SG og regelmessig informasjon fra PG
har blitt lagt ut. Denne informasjonen ligger kronologisk samlet under menyvalget
"utviklingsprosjektet". I tillegg har prosjektgruppen hatt en egen e-postadresse hvor
tilsatte har hatt mulighet til å komme med forslag/innspill. Alle innspill fra avdelingene,
arbeidsgruppene, debattgruppene og de fleste bidrag fra andre enkeltpersoner og
grupper har blitt lagt ut på fellesområdet N:\Prosjekter\Utviklingsprosjektet (unntatt de
som har bedt om reservasjon).

2 Metode og rapportoppbygging
2.1

Metode

PG har jobbet i en systematisk prosess, der strategiarbeidet har blitt utført gjennom
definerte faser. Hver fase bygger på resultatet i de foregående fasene, som til sammen
utgjør en helhet. Justeringer underveis har noen ganger ført prosessen et trinn tilbake,
for så å gå videre igjen. Figuren nedenfor illustrerer trinnene i prosessen.
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MÅL (strategisk)
Anbefalt handlingsprogram
Anbefalt strategi

•

Evaluering Valg
Aktuelle handlingsprogram
Akseptable strategier
Mulige strategier
Strategisk analyse
Organisasjonens forutsetninger
Fremtidige utfordringer
Strategisk posisjon

Skisse til målstruktur

Prosessen startet med strategisk analyse, som innbefattet kartlegging av styrker,
svakheter, eksterne truslerog muligheter.Analysentok også for seg NVEs posisjon,og
fremtidige utfordringer.Arbeidet i denne fasen bygget blant annet på eksternanalysen,
internanalysen,innspillfra avdelingene og arbeidsgruppene,samt vurderinger av en
del eksterne faktorer. Denne fasen vektla å få frem informasjon, og var således
utvidende.
Figuren til høyre illustrererhvordan prosjektetførst gikk gjennom
en bred fase, for så å bruke informasjonenog analysen til å
snevre inn, og arbeide mot en prioritering.
Da arbeidet gikk inn i den innsnevrendefasen, ble den strategiske
analysen brukt til å identifiseremulige strategier. Strategiene ble
drøftet og evaluert, og akseptablestrategierble identifisert.
Ut fra hva som kan være akseptabel strategi, ble mål identifisert.I
prosessenble mål for samtligeav NVEs prosesserforsøkt kartlagt
i en målstruktur.Fra målstrukturenble enkelte mål trukketfrem, da
disse anses som viktigeå ha fokus på i strategiperioden.

Overordnet

mål

nformasjon
•
Strategiskanalyse

Strategi / veivalg

Med utgangspunkti strategi og mål ble ulike organisasjonstilpasninger
drøftet, og to
modeller som kan være hensiktsmessigi forhold til anbefalt strategi og mål, er
presentert.Til sist presenteresen handlingsplansom beskrivernødvendigefaser i den
videre prosess.
2.2

Rapportoppbygging

Kap.3, Overordnede mål og planforutsetninger, konstatererom at virkeområdetfor
NVE i hovedsak vil være som tidligere, og at gjeldende virksomhetsid (1995-2000)
derfor er lagt til grunn. Videre presiseresdet at tidshorisontenfor denne strategiplanen
er 5 år. De viktigsteplanforutsetningene
for periodenidentifiseres.
Kap.4, Strategisk analyse, viser resultater av strategiskanalyse gjennomførtav PG
Analysen identifiserer NVEs strategiske posisjon;dvs hvordan NVE har utviklet seg
strategisk,og hvor NVE står i dag. Videre presentereranalysen fem viktige utfordringer
som NVE konfronteresmed, samt NVEs styrke og utviklingsområder.Til slutt kobler
analysen NVEs strategiske posisjon,og NVEs styrke og utviklingsområder,sammen
med de fem utfordringene,og dette resultereri "Strategisketruslerog muligheter".
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Kap.5, Aktuelle strategier og strategivalg, trekker sammen resultatet fra den
strategiske analysen, og kobler denne sammen med planforutsetningenei kap.3.
Rammer for strategivalgdrøftes, fire hovedkategorierfor NVEs arbeid vises, og en del
forbedringsområder kobles opp mot disse kategoriene. To aktuelle strategier
(fokuseringsstrategiog vedlikeholds-/ekspansjonsstrategi)
fremtegnerseg, og disse to
drøftes opp mot tilhørendekonsekvenser.Kapitletidentifisererdessutentre strategiske
utviklingsprogrammer.
Kap.6, Mål for strategiperioden, presentererresultatetav arbeidet med målstruktur.
Her trekkes det frem fire (3+1) mål som bør fokuseres i strategiperioden, med
begrunnelsetil prioriteringen.
Kap.7, Organisasjonsstruktur, skisserer ulike organisasjonsmodellersom kan være
understøttendetil NVE og den anbefalte strategi, og drøfter hvordan hver av disse
passer NVEs oppgaver og virkeområder (funksjonell, matrise, og divisjonalisert
struktur).En av disse modellene,med to varianter,anbefales.
Kap.8, Utviklingsprosessen og strategiske programmer, definerer en handlingsplan
med fire faser for den videre prosess med implementering av strategi, mål, og
organisasjon.Fasenes omfangog innholdbeskrivesher.

3 Overordnede mål og planforutsetninger
Utgangspunktet for strategigjennomgangener at omfanget av NVEs virksomhetsområde i hovedsak vil være som nå, men noen justeringerkan være aktuelle. Vi har
derfor lagt gjeldendevirksomhetsidéog overordnedemål til grunn for arbeidet.
Direktoratetsvirksomhetsidéog to overordnedemål har vært:
Vann og energi for en bærekraftigutvikling;
Vannressurseneskal forvalteshelhetligog samfunnsmessigforsvarlig.
Samfunnets behov for energi skal dekkes effektivt,på en miljø- og brukervennlig
måte.
Disse formuleringenehar blitt lagt til grunn for arbeidet med strategivalg, utviklingav
hovedmålog delmål for neste strategiperiode.
Tidshorisontenfor strategiplanener satt til 5 år, men tidshorisontenfor analyser og
vurderingerstrategivalgetbygger på skal være 5 til 10 år. Følgende forutsetningerer
lagt til grunnfor planperioden:
Det vil være overskudd av produksjonskapasitetpå elektrisitet i Europa i
strategiperioden,så snittprisenpå kraftforventeså forbli lav i perioden.
Rammeverk, retningslinjerog forvaltningsutøvelsenmå tilpasses EUs direktiverfor
energi-, vann- og miljøsektoren.
Det nasjonale lovverket som regulerer virksomheten er i hovedsak lagt, og
praktiseringiht de siste endringerer under etablering.
Det er mer sannsynligat årlige midlertil drift blir redusertenn økt i perioden.
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Det vil bli endringer i ansvarsforholdene rundt energieffektivitet og NFE.
Den spesialiserte anleggsvirksomheten skal beholdes i NVE.

4 Strategisk analyse
4.1

Strategisk posisjon

Strategisk posisjon er en beskrivelse av NVEs utgangspunkt for videre utvikling :
NVE fremstår som faglig solid.
NVE har vunnet respekt som organ for operasjonalisering av politikk knyttet til
kraftomsetning og monopolkontroll.
NVE har en etablert, sterk og tydelig rolle innen:
Sikkerhet og beredskap.
Hydrologi og vassdragsforvaltning.
Forvaltning av rammeverket på energisiden.
Betydelige aktører hevder at NVE:
Bør innta en mer effektiv og helhetlig rolle som forvalter og tilstrebe raskere
saksbehandling i vassdragssaker.
Bør ha mer åpen dialog med aktører og organisasjoner.
Bør utvikle seg til en mer aktiv rådgiver og formidler.
Må fremstå mer som én etat.
NVEs strategiske utvikling og posisjon er i sum mer et resultat av hendelser og
påtvungne endringer enn planlagte og internt initierte endringer. Dvs. at NVE i
hovedsak gjør nødvendige tilpasninger til endringer i omgivelsene, men i mindre grad
er i forkant av endringsbehovet.
4.2

Eksterne utfordringer

Nedenfor følger en kort presisering av de eksterne utfordringer PG mener vil ha størst
betydning (nummereringen angir ingen prioritet):
Utfordring nr. 1

Kravene til verdiskapning i energisektoren øker samtidig som miljekravene skjerpes.
Dette antas å lede til mer press på utvikling av:
Teknologi og rammeverk som kan øke verdiskapningen fra utbygde energianlegg.
Teknologi, infrastruktur og rammeverk for utnyttelse av NFE og andre alternative
energikilder som for eksempel vindkraft, bioenergi, solenergi, grunnvarme,
spillvarme og gass.
Teknologi for miljømessig akseptabel energiproduksjon fra gasskraftverk.
Utfordring nr. 2

Konkurransen om vassdragene og grunnvannet som ressurs øker, både til
kraftutbygging, annen verdiskapning, verneinteresser og bruk av vassdrag til
rekreasjon. Sentrale problemstillinger i dette bildet vil være:
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Økende aktivitetsnivå innen landbasert oppdrett stiller nye krav til
vannressursforvaltningen.
Oppretting av laksevassdrag vil bli konfliktfylt.
Krav til minstevannføring vil fortsatt være konfliktfylt.
Eldre vassdragskonsesjoner kommer til revisjon.
Det blir krav til konsesjon ved større grunnvannsuttak.
Kravet til konsekvensvurderinger vil øke.
Nye krav til vannressursovervåkning og vannbruksplanlegging i EUs vanndirektiv.
Framvekst av små lokale aktører på produksjonssiden.
Økt fokus på ressursen grunnvann har grensesnitt til vassdrag og vassdragsregulering,
og forvaltningsansvaret her er fortsatt uavklart. Vanndirektivet til EU krever at
forvaltningen av vannressurser koordineres av et nasjonalt organ. Hvordan dette skal
organiseres er uavklart.
Utfordring nr. 3

Kravet til risikokontroll, sikkerhet og beredskap øker fordi:
Lønnsomhets- og effektiviseringskrav kan svekke sikkerhet og beredskap.
Damanleggene blir eldre, og det er ca 1000 dammer med større skadepotensiale.
Variasjon i vannføringen kan bli større enn hva man har vært vant med (bl a pga.
større klimavariasjoner og effektkjøring).
Skadepotensialet langs vassdragene øker. Sterkere konsentrasjon av infrastruktur
og befolkning gir større skader ved flom og skred.
Anlegg og installasjoner blir mer teknologisk avansert, kan bli mer sårbare,
samtidig som variasjonen på operatørselskapenes kompetanse vedrørende sikring
og beredskap blir større.
Forbruket ligger opp mot kapasitetsgrensen i produksjons- og nettsystemet.
Samfunnets kompleksitet og avhengighet av sikker strømleveranse øker.
Utfordring nr. 4

Deregulering og internasjonalisering av kraftsektoren medfører at regulering av
sektoren må samordnes på tvers av landegrenser og man har/får overnasjonale
direktiver. Aktiv deltagelse i overnasjonale prosesser for å påvirke direktiver får økt
betydning. Likedan vil aktiv deltagelse for å legge til rette for internasjonaliseringen av
norske energiselskaper, få økt betydning.
Aktorbildet innen produksjon og kraftomsetning er i rask utvikling. Store internasjonale
aktører vokser frem og stiller større krav til myndighetsutøvelse. Tradisjonelle
nettselskaper integrerer horisontalt, for eksempel el — tele, el — gass. Denne
bransjeglidningen er stor og medfører at rammesetting og kontroll vil bli en utfordring i
strategiperioden.
Utfordring nr. 5

Politiske myndigheters behov for rådgivning basert på helhetlig perspektiv (nasjonalt og
internasjonalt) øker i takt med den økende dynamikk og kompleksitet i sektoren.
Beslutninger som tas på nasjonalt plan og den posisjon Norge får internasjonalt i
strategiperioden, kan få betydelige følger for sektorens evne til å bidra til den nasjonale
verdiskapning.
Kravet til rask og effektiv saksbehandling og rådgivning/veiledning til forskjellige aktører
og andre forvaltningsorganer, blir stadig mer utfordrende fordi det helhetlige bildet blir
mer og mer komplisert og kravene til rask respons øker.
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4.3

Organisasjonens

styrke og utviklingsområder

PG har vurdert NVE organisasjonensstyrke og utviklingsområderog sammenholdtsin
vurdering med resultatene fra internanalysen av jan. 2000 og innspillene fra
arbeidsgruppene.
Stikkordfor organisasjonensstyrke er:
Omfattende systemer og rutiner for å
Kunnskapsbasener stor.

samle inn og bearbeide data.

Vi er offensivei forvaltningav energiloven.
Vi er et solidforvaltningsorganpå konsesjonssiden.
Kunnskapsnivåeti organisasjonener høyt, og vi har innarbeidede normer for å
levere tjenester med høy faglig kvalitet.
Generelt godt motivertemedarbeidere,høy trivselog godt arbeidsmiljø
Stikkordfor organisasjonensutviklingsområder
er:
Evnen til å prioritereoppgaver og ressursbrukkan forbedres, herunder ledelse og
styringav virksomheten.
Vi ivaretar mange roller. En gjennomgangfor å klargjørerollene og å vurdere om vi
bør ha alle rollene, kan være nødvendig.
Evnen til å levere riktigkvalitettil rett tid kan forbedres.
NVE er i sterk grad styrtav innkomnesaker, hendelserog faglige preferanser. NVE
kan i større grad utviklesin evne til å møte endringeri omgivelsenei forkant.
Evnen til å samarbeide ut ifra klare mål og rammer, kan bli bedre, både internt og
eksternt.
NVE som kompetanseorganbør bli bedre på formidling(anvende/formidledata og
kunnskaputad)
Kvalitetssikringav våre tjenester/produkterkan bli enklere og bedre.
4.4

Strategiske trusler og muligheter

For å belyse hvilke trusler og mulighetervirksomhetenstår over for har PG vurdert
organisasjonensevne til å møte de fremtidigeutfordringene.Vurderingener resultatav
en kobling av strategisk posisjonog organisasjonensstyrke og utviklingsområderpå
den ene siden med hver enkelt av de eksterne utfordringenepå den andre siden.
Vurderingener i korte trekk som følger:
Ekstern utfordring nr.1; Økt press på verdiskapning i energisektoren parallelt
med skjerpede miljokrav.
NVE har med sin kunnskapsmengdeog kompetanse et godt utgangspunktfor å
møte utfordringene når det gjelder å regulere verdiskapningen innen en
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samfunnsmessigakseptabel ramme. I tillegg har NVE en etablert, sterk og tydelig
rolle som forvalter av rammeverket på energisiden. Det er i realiteten ingen
organisasjon eller institusjon som kan konkurrere med NVE om oppgaven.
Grensesnittettil institusjonermed ansvar for miljøvernog til aktørene i kraftsektoren
kan imidlertidendre seg, avhengigav hva NVE velger å gjøre.
Dersom NVE ikke evner å levere uttalelser/vurderinger/tjenester
med riktig kvalitet
så raskt som aktører og andre kan kreve av et myndighetsorgan,kan NVE tape
posisjonog bli en flaskehalsfor videreutviklingav verdiskapningeni sektoren.
Tillitentil NVE kan bli svekket hvis oppfatningenav en uheldigsammenblandingav
roller får utvikle seg, og hvis NVE uttaler seg forskjelligpå grunn av ulike interne
oppfatningeromkringhva som skal ligge til grunnfor NVEs miljøpolitikk.Videre kan
NVE få problemer med å komme til konklusjoni saker hvor interesser står mot
hverandre, da motsetningeri samfunnet også kan komme til uttrykk i NVE. En
trussel for NVE kan være at man ikke lykkes i å utvikle mer og tydeligere
overordnet styring av virksomhetenslik at perspektiv, normer og kvalitetskravblir
rimelig omforent og får gjennomslag, når motsetninger mellom eksterne
interessenter topper seg. En annen trussel kan være at fokus og kompetanse
vedrørende andre energikilderenn vannkraft nå blir nedprioritertslik at helheten
innen energiområdetikke blir godt nok ivaretatt.
Ekstern utfordringnr.2; Økt press på verdiskapningi vannsektorenfra konkurrerende
aktiviteter.Økt press mot vassdragene fra aktører.
NVE har her et tilsvarende godt utgangspunkt som på energisiden: stor
kunnskapsmengdeog kompetanse, en etablert rolle og i tillegg en godt utbygd
infrastruktur.Det gir en sterk posisjonat vassdragsutnyttelseog energiproduksjon
reguleres av en og samme institusjon.NVE har i dag landets mest heldekkende
vannfagligemiljø på forvaltningssiden,og er derfor også en sterk kandidattil rollen
som det nasjonalekoordineringsorgan
for vannressurser.
For å ivareta nåværende kjerneoppgaverpå vannressurs-sidener utfordringene
hovedsakeligav vedlikeholdsmessigkarakter, men dette må ikke bli oppfattet som
at man kan hvile på sin fortreffelighet.Hvis evnen til å håndtere konflikterende
interesser ikke videreutvikles,og hvis rollene ift aktørene ikke fremstår som klare,
kan grensesnitttil andre offentligeinstitusjonermed ansvar på vannsektoren raskt
bli endret. Overordnetstyring,prioriteringog koordineringer viktige stikkordfor hva
man må vektleggefor å møte utfordringene.
NVE har som ambisjon å bli det nasjonale koordineringsorganfor vannressurser.
Dette er nå til utredningog vurdering.Hvis konklusjonenblir at NVE bør ta ansvaret
for dette, kan det bidra til at rollebildetblir ytterligerekomplisert.På den annen side
vil ansvaret bidra til å befeste NVEs posisjon.
Ekstern utfordringnr.3; Kravet til risikokontrollog sikkerhetøker.
Det er naturligat ansvaretfor koordineringog utviklingav systemerfor sikkerhetog
beredskap i sektoren ligger i det organ som har ansvar for energi- og
vannressursforvaltning,da det er her man finner totaloversikten,erfaringen og
fagkompetansen.Grensesnittfor dette ansvaret kan bli endret.
For å kunne møte de fremtidige sikkerhetsutfordringenebør NVE gjennomgå og
videreutvikle egne systemer/modeller for risikostyring/overvåkning samt
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kompetanse på ledernivå for å vurdere om dette er tilfredsstillendefor å kunne
møte skjerpede krav. Sikring av effektiv informasjonsflyt mellom relevante
funksjonsområderstiller noen krav til samlet ledelse og en systemtenkningsom
trolig ikke er godt nok utvikleti dag.
Beslutningenom at NVE skal opprettholdeden spesialiserteanleggsvirksomheten
forsterker grunnlaget for sikkerhetsansvarfor vassdrag. Det blir en betydelig
utfordringå få en mer helhetlig prioriteringav skadeforebyggendevirksomhet og
sørge for finansiering og gjennomføringav store skadeforebyggendeprosjekter,
særlig ift. flom og kvikkleireskred.
Ekstern utfordringnr.4; Deregulering og internasjonaliseringav kraftsektoren krever
regulering på tvers av landegrenser. Endringer i aktørbildet medfører nye krav til
rammesettingog kontroll.
Stadig økende integrasjoni energimarkedenepå tvers av landegrenser sammen
med overnasjonalstyringgjennom EUs ulike energidirektiverkrever et samarbeid
mellom reguleringsmyndigheter
både på nordiskog europeisk nivå. Hvis ikke NVE
makter å beholde sin posisjon,vil vi kunne tape evne til å påvirke de overordnede
premissenefor å utøve monopolkontrollen.
Tendensen til at nettselskapene utvider horisontalt i retning av fasttelefoni/IKT
krever at NVE makter å holde seg orientert i utviklingenog påvirke endringer i
grensesnittettil øvrige konkurranse-og monopolregulerendeinstitusjoner.Lykkes
ikke dette kan NVE bli et organ som kontrollereriht. de rammer andre har definert.
Ekstern utfordringnr.5; Skjerpede krav til rådgivningog formidlingkombinertmed økt
kompleksitetog dynamikki energi- og vannsektoren.
Fordi så mange virkeområderer samlet under NVE paraplyen, er NVE trolig den
institusjoni landet som har best forutsetningtil å være faglig rådgiver for politiske
myndigheter når energipolitikkskal vurderes og fastsettes. Med best forutsetning
mener vi da kunnskapsmengdeog —bredde, nettverk og posisjon i forhold til
aktørene.
Utfordringenei forholdtil å mestre rådgivningsoppgaven
er at arbeidet styres slik at
det blir kun faglig rådgivning,ikke politiskemeninger.
Det er trolig behov for å utvikle mer helhetlig systemtenkning.NVE bør styrke
kompetansenpå ledernivåhva angår energipolitikkog samfunnsforståelse.
Det må utviklesen evne til å samordnekunnskapstilfangog interne ressurser,sette
kunnskapen i større sammenheng, kvalitetssikre faglige vurderinger og så
transformereinnsiktentil forståeligefaglige råd og vurderingerpå høyt nivå.
Oppsummering.
NVE har en lite konkurranseutsattposisjon i forhold til å holde og videreutvikle
virkeområdenesom skal møte utfordringene1, 2 og 3. Ettersom NVE tar mål av seg til
å bli det nasjonale senter for vannressursforvaltningmå dette gjenspeiles i
organisasjonsstrukturog ressursallokering.De viktigsteutfordringenei forhold til 1, 2
og 3 er ellers å utviklemer effektive prosesseri sakshåndtering,styrke et ledelses- og
styringssystemsom sikrer at større konfliktsakerog saker av overordnetbetydningfår
en helhetligbehandling,og å rydde opp i rollebildet.
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NVE har større utfordringeri forholdtil mestringav utfordringene4 og 5. De vil sette
ledelses- og styringssystemetpå enda større prøve når det gjelder å få mobilisertriktig
kompetanseog innsiktraskt i forholdtil oppgavene. Mestringav utfordringenevil trolig
6g kreve kompetanseoppbygginginnen avgrensede områder av overordnet karakter.
Sist, men ikke minst, vil bruk av NVEs samlede kompetansefor mestringav utfordring
4 og 5 kreve prosesser med overordnedemyndigheterfor å avklare om NVE faktisk
skal ha oppgavene,og hvordande i tilfelleskal avgrenses.

5 Aktuelle strategier og strategivalg
I dette kapitlet trekkes resultatene fra den strategiske analysen (kap.4) sammen. I
kombinasjonmed planforutsetningenei kap.3 er dette grunnlag for å identifisere de
strategierPG mener er aktuelle, og å velge ut den beste strategien.Kapittel5 gir derfor
på et overordnet nivå grunnlagfor forsiag til prioritertemål, organisasjonsstrukturog
handlingsplaner(kap. 6, 7 og 8).

5.1

Rammer for strategivalg

NVE har sitt virksomhetsområdeinnenfor energi- og vannressursforvaltning.Dette
området er ikke nødvendigvis entydig avgrenset. Innenfor overordnede mål og
skissertehovedarbeidsområdermå NVE til en hver tid tilpasse sin aktivitetog prioritere
sine oppgaver ut fra de pålegg som OED gir (jfr. NVEs instruks). Endring av
virksomhetsområde,gjennom for eksempel ekspansjon inn i nye områder, eventuelt
tilbaketrekningfra eksisterende områder, kan være av de overordnete strategivalg.
Slike valg vil måtte gjøres ut ifra hvordan en vil løse utfordringenefra den strategiske
analysen. Å snevre inn og fokuserevirksomhetsområderer generelt det enkleste valget
i forholdtil å løse utfordringerrundt enhetligledelse, styringog rolleforståelse.Å utvide
kan på sin side styrke NVEs posisjoni samfunnetog hos politikere,øke koordineringen
mellom fagområder og gi bedre helhetlige avgjørelser innen hele sektoren.
Planforutsetningenei kap. 3 gir dessutenviktigeføringerfor strategivalg.
Den strategiskeanalysen peker også på sentrale forbedringsområderfor NVE som vil
gjelde innenforethvert valg av virksomhetsområde,eller strategivalg.
Direktoratets leveranser eller bidrag til verdiskapningi sin sektor kan inndeles i fire
hovedkategorier.Mulige forbedringsområderer angitt under hver kategori:
1

Utvikling av rammebetingelsene for verdiskapning, og bruk og vern av
ressursene.
NVE
bør fokusere sterkere på endringer av markedene, i miljø- og
sikkerhetskraveneog i aktørbildet.

2

Utøvelse av myndighetgjennomkonsesjonsbehandling,
tilsyn, pålegg m.m.
Myndighetsutøvelsen bør både forbedres og forenkles fordi saksmengden,
sakskompleksitet,kravene til effektivitet og service øker og fordi aktørene er
avhengig av en forutsigbarforvaltning.

3

Risikoovervåkingog initieringav skadeforebyggendetiltak.
Risikoovervåkingog initiering av skadeforbyggendetiltak bør videreutvikles i
forholdtil utfordringeneog mulighetenefor å delegere oppgaverog myndighet.
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4

Faglig rådgivningtil politiskemyndigheter.
NVE bør utvikle sin evne til å fungere som rådgivende organ for politiske
myndigheter. Dette vil tydeliggjøre NVE som statens fagorgan innen vann- og
energisektorenog øke institusjonenssamfunnsnytte.

Det går frem av den strategiske analysen at NVE bør fokusere disse
direktoratsoppgaveneog skille dem fra andre oppgaver. PG finner ikke grunnlagfor å
foreslå at NVE skal overta ansvar og oppgaver som i dag ivaretas av andre
institusjoner. NVE må også i hovedsak basere seg på å realisere valgt strategi
gjennom organisk utvikling,dvs, intern endring, utviklingog omdisponeringinnenfor
eksisterenderammer for personellmessigeog økonomiskeressurser.
To forholdsom vil være av betydningfor NVEs fremtidigeutviklinger:
Den endelige beslutningom ansvaret som nasjonalt organ for koordineringav
vannressurseneskal ivaretasav NVE eller ikke.
Det er gitt at det skal opprettes et organ som skal overta noe av ansvaret for
bruk av virkemiddelfor ENØK/NFE. Dette vil avlaste NVE noe, men fritar ikke
NVE for direktoratsoppgavenefor ENØK/NFE, og energieffektivitetvil fortsatt
være en sentral utfordringfor NVE framover. Noen oppgaver vil altså falle bort,
men omfangeter ikke slik at det vil frigjørestørre ressurser.
5.2

Aktuelle strategier

I Norge er vannressurser og energiproduksjontradisjonelt knyttet sammen, hvilket
også reflekteres i nåværende plassering av forvaltningsansvaretog direktoratets
organisering. I et strategivalgkan vannressursforvaltning
begrenses til vannressurser
kun sett i sammenheng med energiproduksjon,eller innebære et helhetlig ansvar for
vannressurseneslik det er nå. EUs vanndirektivrepresentereri tillegg en ny strategisk
utfordring.Ansvaret for den nasjonale koordineringav vannressurseneinnebærer mer
enn tradisjonell vassdragsforvaltning,og hvis NVE tar sikte på å utvide sitt
ansvarsområdekan det få konsekvenserfor ressursallokering,kompetanseoppbygging
og organiseringav vannressursforvaltningen.
Alternativeneunder tar utgangspunkti en
fokuseringsstrategi(A) vs. en vedlikeholds/ekspansjonsstrategi
(B).
Hovedalternativ A
HovedalternativA er å rendyrke virkeområdet energiforvaltning.Vi tar det for gitt at
NVE skal ha en aktiv rolle i arbeidet med bruk av gass på land da NVE er
sektormyndighet.En følge av det er at virkeområdetmå videreutvikles.Velger man å
rendyrke virkeområdet energiforvaltning,bør deler av hydrologiog vassdragsteknikk
flyttes ut fra direktoratetda deler av denne virksomhetenikke er direktoratsoppgave
knyttettil energi.
Hydrologiavdelingen har vokst frem for å skaffe beslutningsunderlag til NVEs
direktoratsoppgaverpå vassdrags- og energisektoren.Avdelingen driver i dag både
FoU i egen regi og oppdragsvirksomhetfor andre institusjoner. Det viktigste for
energiforvaltningener altså å ha tilgang på hydrologiskedata og kompetanse, ikke
nødvendigviså "eie" en hydrologiavdeling.Hydrologiavdelingenkunne etableres som
selvstendig og frittstående faginstitutt, eventuelt slås sammen med annet faglig
relevant miljø (for eksempel DNMI eller NIVA). Slike sammenslutningervil kunne gi
synergieffekter,som en bedre prognose-og flomvarslingstjeneste,eller bedre og mer
rasjonell innsamling og lagring av data. Imidlertid vil slike ordninger svekke NVEs
eksisterende vannressurskompetanse og kunne føre til redusert evne til
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krisehåndtering i vassdrag, for eksempel under en flomsituasjon, og mindre rasjonell
koordinering og håndhevning av EUs vanndirektiv.
Den vassdragstekniske kompetanse som hovedsakelig finnes på regicinkontorene har
beredskapsmessige, rådgivende og skadeforebyggende oppgaver ift. flom og erosjon.
Disse oppgavene er ikke energitilknyttet og vil kunne flyttes ut av NVE uten å skade
energikompetansen i etaten.
Hvis den hydrologiske og vassdragstekniske virksomheten ble skilt ut ville noen av
NVEs mulige rollekonflikter bli fjernet, for eksempel oppdrags- og anleggsvirksomhet.
Den vassdragstekniske rådgivning og planleggingsvirksomhet vil kunne utføres av
konsulenter, og anleggs- og entrepenørvirksomheten vil kunne utføres av private
entrepenører.
B
Det andre hovedalternativet er at man samtidig som virkeområdet energiforvaltning
videreutvikles, også bygger seg opp på virkeområdet vannressursforvaltning. Et
eventuelt koordineringsansvar for EUs vanndirektiv kan innebære en ekspansjon på
området. Velges dette alternativet er det uforenelig med utflytting av deler
vassdragsforvaltningen.
Hovedalternativ

Felles for begge alternativene

- Monopolkontroll

En variant i begge hovedalternativene, A og B, er at man skiller ut monopolkontrollen
fra direktoratet. Monopolkontrollen er i dag tillagt Enøk- og markedsavdelingen som i
stor grad fungerer som nøytral regulator ut fra faglige hensyn. Politiske føringer eller
foringer fra NVE som institusjon i dag-til-dag reguleringer har vært begrensede. På den
andre siden har andre land det er naturlig å sammenligne seg med etablert frittstående
institusjoner for å sikre kontroll uavhengig av politiske innspill. Deregulering av
kraftsektoren ellers i verden har ført til debatt om reguleringsprinsipper, organisering og
styring av nødvendige kontrollfunksjoner. Evaluering av og debatt om
reguleringsmodeller og organisering blir et tema i tiden fremover. Hva man skal velge
må bl. a. vurderes ut fra:
Hva som er mest tjenlig for samfunnet, herunder i hvilken grad det kan oppnås
synergier ved å samordne monopolkontrollen med andre konkurranseregulerende
organer.
Hva som er hensiktsmessig for å ivareta en helhetlig energiforvaltning i NVE
(synergier, effektivitet, kompetanse).
Siden OED er eier av både NVE og de to største aktørene, kan det reises spørsmål ift.
habilitet. Organiseringen av statlig eierskap er for tiden til generell utredning og denne
prosessen kan endre det nåværende bildet.
Det kan være konflikter mellom monopolkontrollen og andre av NVEs
forvaltningsoppgaver på energisektoren (konsesjonsbehandling, investeringskontroll,
ulike planleggingssystemer, osv).
5.3

Strategivalg

Etter hvert som PG utviklet alternativene ble de lagt fram for OED, for vurdering og
drøfting. Det ble her klart at det samlede ansvar for både vann- og energiforvaltning
fortsatt skal ligge under OED. Det er derfor ikke aktuelt å skille ut monopolkontrollen
nå.
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PGs vurderingav de viktigsterammene for strategivalger da:
NVE skal legge til grunn at koordineringsansvaret
for vannressursforvaltningen
skal
ligge i etaten.
Utskillelseav monopolkontrollen
er ikke aktuelt nå, men det kan ikke ses bort fra at
utviklingenkan presse frem en slik løsning.
Så lenge monopolkontrollenforblir i NVE, kan en gjennom intern organiseringog
utforming av arbeidsoppgaver søke å redusere mulige konflikter mellom en
uavhengigmonopolkontrollog øvrigeforvaltningsoppgaver.
NVE skal fortsatt ha et ansvar for å fremme energieffektivitetog samtidig innta en
aktiv rolle i arbeidet med bruk av gass på land, herunder gass som energibærer
fram til sluttbruker.
PG anser derfor at det bare er alternativ B, hvor monopolkontrollenforblir i NVE, som
foreligger som mulig strategiskvalg for perioden. AlternativB er det mest ekspansive
og stiller større krav til utviklingav ledelse, styring og funksjonsmåteenn de andre
alternativene.
5.4

Strategiske programmer

Etter at valgt strategi og organisasjonsstrukturer implementert bør det iverksettes
programmerfor forbedringav virksomheten.PG har identifiserttre forbedringsområder
og utarbeidet skisse til strategisk program for hvert forbedringsområde,jfr. kap.8.
Forbedringsområdeneer:
Ledelse og samordning
Strategiskovervåkingog utvikling
Formåls- og kostnadseffektivisering
Ledelse og samordning er viktig fordi ledelse er identifisert som et av NVEs
forbedringsområder.Ved valg av strategialternativB stilles dessuten økte krav til
ledelse og styring. Videre bør det utvikles og implementeres retningslinjer for
samordning av innsatsen innen de fire hovedkategorienefor verdiskapning som er
omtalt i kap. 5.1.
Strategisk overvåking og utvikling;Skarpere fokus på overvåkning av utviklingen i
energi- og vannsektoren nasjonaltog internasjonalter viktig for å styrke direktoratets
felles referanseramme for strategiske beslutninger og rådgivning til myndighetene.
Skarpere fokus på utvikling av direktoratets arbeidsmåte, dimensjonering og
kompetanse i forholdtil omgivelseneskrav er nødvendigda rammebetingelseneinnen
energi- og vannsektoren endres raskere enn tidligere. Det er ikke mangel på
sektorinnsiktog kompetansei organisasjoneni dag, men den kan utnyttesbedre. For å
få til dette bør det settes av ressurser til strategisk overvåking og arbeidet bør
formaliseres.
PGs analyser og vurderingerviser at NVE bør definere og iverksette et program for
effektiviseringav virksomheten i forhold til formålet og i forhold til ressursbrukfor
fremstilling av "produkter",dvs konsesjoner, råd, vedtak, utredninger m.m. Det bør
altså gjennomføreset program for formåls- og kostnadseffektivisering.
Spørsmål som
bør avklares i dette programmeter:
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•

Bør noen oppgaver overførestil andre nasjonaleforvaltningsorgan,regionalteller
kommunaltforvaltningsnivå
for å frigjøreressurserog skape klarere skiller?
Bør noen oppgaveroverførestil konsesjonærenefor å frigjøre ressurserog skape
klarere skiller?
Utføres det oppgaversom ikke tilførerverdi og som bør avvikles?
Utnyttes tildelte ressurser og kompetanse effektivt, eller kan reorganiseringav
arbeidsprosesserinterntgi høyere effektivitet?
Videreutviklingav organisasjonensfagkompetanseer ôg et viktigområde, men dette er
integrert i de tre ovennevnte utviklingsområdene.Områder hvor NVE bør vurdere
behovetfor å styrkefagkompetansener:
Brukav gass på land
Skjerpede miljøkrav
Økende sikkerhetsfokusering
Internasjonalisering
av energimarkedene.

6 Mål for strategiperioden
I dette kapitlet presenteresmålstrukturog mål for alle oppgaver og områder i NVE,
samt prioritertedelmålfor hvertområde.

6.1 Mål for NVE
PG har utarbeidetet forslagtil målstrukturfor NVE, se vedlegg 1. Forslagetinneholder
en strukturpå 4 nivåer, der det i forslageter lagt mest arbeid i å formulere nivå 1 og 2,
mens nivå 3 og 4 (indikatorer)er ment som eksemplertil videre utvikling.Målstrukturen
gir ikke uttrykkfor noen bestemt rangeringeller prioriteringmellom mål, men skal på
alle nivå gi en fullstendigoversikt over alle oppgaver/virkefeltsom ligger til NVEs
forvaltningsansvari strategiperioden.Figur under viser visjon, overordnedemål og de
fem hovedmålenepå nivå 1.

Vann og energi for bærekraftig utvikling
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Målstrukturentar utgangspunkti en verdikjede som beskriver NVEs "produksjon"for
samfunnet. Med basis i vann- og energiressurseneskal NVE forvalte de totale verdiene
av ressursene på en for samfunnet gunstigstmulig måte, og slik at det stasjonære
energibehovet(ikke energi til transport)dekkes. Det er i denne kjeden valgt å formulere
fem hovedmål (nivå 1). På nivå 2 og 3 deles hovedmålene ytterligere opp for å
detaljere hovedmålene, mens det på nivå 4 kun er gitt stikkord som kan tjene som
eksempel på aktiviteter,viktigeforholdog målbare indikatorersom er sentrale innenfor
dette målet.
I det foreliggende forslaget (vedlegg 1) har PG valgt å bruke en metode der alle
målformuleringerskal ha en retningsangivelse,språkligsett uttryktved maksimere eller
minimere. I forvaltningenstår avveiningsinstituttet
sentralt, og en avveining består i å
maksimere fordelene samtidigsom man minimererulempene, der maksimale fordeler
og minimale ulemper ofte står i motsetning til hverandre. Aweiningen mellom
motstridende hensyn må fortsatt gjøres, men det blir ved denne oppdelingen
tydeliggjort hvilke hensyn som faktisk står mot hverandre. (Se vedlegg 1 for en
nærmere diskusjonav dette.)
6.2

Prioriterte mål for perioden

NVE må sikre tilfredsstillendegrad av måloppnåelse på alle hovedmålene som
adresseres, men noen av målene vil ha høyere prioriteti perioder enn andre. PG har
brukt målstrukturen og målformuleringenetil å identifisere prioriterte delmål for
planperioden.For å identifisereprioritertedelmål har PG kombinertidentifikasjonenav
eksterne utfordringer og NVEs sterke og svake sider med formuleringer fra
målstrukturen. Målstrukturen som ble presentert i forrige avsnitt er nøytralt
beskrivende,mens det i formuleringeneav de prioritertedelmål ligger en prioriteringav
enkelte mål. Under hvert av hovedmåleneer det identifisertdelmål som bør prioriteres.
I tillegg er det identifisertet gjennomgåendeeffektivitetsmålsom bør fokuseres. Det
kan gjennom planperiodenvære nødvendigå løfte fram andre delmål, eventuelt tone
ned eksisterende.
Under hovedmål 1; Ivareta verdier i vannressurserutover kraftproduksjon,løftes det
frem delmål som møter det økte press på vannressursene og større konfliktnivå i
forholdet mellom bruk og vern. Delmålene bør også gis prioritetut fra NVEs siktemål
om å bli den nasjonale koordinatoriht vanndirektivetfra EU. Overvåking, rapportering,
og bruk av lange måleserier,vil være viktigei denne sammenheng.
Under hovedmål 2; Fremme verdiskapningeni energiproduksjonen,rettes det fokus
mot miljø og andre energikilder. Den strategiske analysen pekte på at økte krav til
verdiskapning er en utfordringi forhold til miljø. Økt fokus på, og tilretteleggingfor
andre energikilder (NFE, spillvarme, gass, etc) vil også bli en større utfordring i
planperioden.
Under hovedmål 3; Ivareta sikkerhet og beredskap, gis forebyggende arbeid prioritet
fordi det er stor og økende fokus på samfunnets sårbarhet. De siste års satsing på
flomsikringsarbeidetmå videreføres og forsterkesved at rasutsatte kvikkleireområder
må gis høy prioriteti årene som kommer.
Under hovedmål 4; Sikre effektive systemer for omsetning,overføringog fordelingav
energi, er det viktig at monopolkontrollenvidereutviklesi takt med utviklingenpå den
nordiske og internasjonalearena. Det er også viktig å legge forholdene enda bedre til
rette for effektiv flyt av kraft på tvers av landegrenser, og systemsikkerheten må
ivaretas.
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Under hovedmål 5; Fremme energieffektivitetog innfasingav NFE, gis det fokus mot
effektivisering av energibruk og innfasing av nye energikilder. Dette møter
utfordringeneom økt verdiskapningmot skjerpede miljøkrav. Det er for øvrig usikkert
hvor mye av dette som vil bli liggende i NVE (evt. utskillelseav ENØK / NFE). Disse
delmålene overlappernoe med delmål under hovedmål2.
Et gjennomgående mål som bør fokuseres i perioden er et effektivitetsmålsom ikke
gjenfinnes direkte i målstrukturen, men som må gjelde hele organisasjonen. Den
strategiske analysen viser behovet for: (1) å maksimere forutsigbarhetvedrørende
myndighetskrav,(2) å minimere saksbehandlingstideni forvaltningssaker.For å klare
dette må vi sørge for at sektoren har kiare og langsiktige rammebetingelserog at
samordningenmed andre aktører er god. Dette gjelder i all vår virksomhet,men er et
særlig ansvar i konsesjonsbehandlingen
og i oppfølgingenav konsesjonsvilkår.
Tabellen under viser hvilke delmål som er prioritert (uthevet skrift) under hvert
hovedmål,med en adskiltkolonnefor gjennomgåendeeffektivitesmål(helt til høyre):

Maksimere
verdiene av
vannressu rsene
utover
van nkraftprodu ksjon

Maksimere
verdiskapningen
i energi
produksjonen

Maksimere
nytte /
kostnad av
sikkerhet og
beredskap

Maksimalt
effektive
systemer for
omsetning,
overføring
og fordeling
av energi

Maksimere
verdiene
ved arealbruk langs
vassdragene

Minimere
negative
miljøkonse
kvenser

Minimere
skadeomfanget
av
flommer,
ras og
lignende
ulykker i
vassdrag

Minimere
Maksimere
kostnader
effektiv
ved kjøp av energibruk
overførings
-tjenester
Maksimere
innfasing
av nye
Maksimere
systemenergikilder
sikkerheten

Maksimere
samf unnsverdien av
vann- og
vassdragsressurser

Maksimere
samfunnsmessig
utnyttelse
av andre
energikilder

Maksimere
energieffektivitet
og innfasing
av NFE

Maksimere
forutsigbarhet vedr.
myndighetskrav, og
minimere
saksbehandlingstiden i
forvaltningssaker

Rammebetingelser
Samordning
Konsesjonsbehandling
Oppfølgingav
konsesjonsvilkår

For øvrig viser den strategiske analysen at NVE bør styrke sin deltagelse i
overnasjonale prosesser, både for å påvirke og for å styrke kunnskapen om
overnasjonale direktiver og andre bestemmende forhold innen vann- og
energisektoren.Deltagelse i slike prosesserer et virkemiddelfor å oppnå resultaterog
ikke mål i seg selv.
Videre fremgår det av PGs vurderingat NVE bør styrke sin rolle som departementets
rådgiver. Rådgivning og internasjonalisering er plassert som gjennomgående
funksjoner i den komplette målstrukturfor virksomheten.Dette er viktige føringer for
den interne utviklingi NVE, men adresseresikke som prioritertemål.
De foreslåtte prioriteringer vil være gjenstand for revurdering i
strategiperioden.

løpet av
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7 Organisasjonsstruktur
7.1

Innledning

NVE har ansvar for to omfattendeog krevende forvaltningsområderog har som mål å
utvide sitt ansvar for vannressursforvaltning,
jfr. valg av alternativ B i kap. 5. Man må
derfor finne frem til en struktur på overordnet nivå som gjør det mulig å styre den
samlede virksomhet, som sikrer fokus på forvaltningsområdene og effektiv
myndighetsutøvelse. Forhold som må legges til grunn ved valg av struktur kan
oppsummeresslik:
Forvaltningsoppgavenemå sikres ledelsesmessigoppmerksomhet/fokus.
Både diversitetog helhet må kunne håndteres.
Saksbehandlingog produksjonav tjenesterog må fungere effektivt.
Naturligevirkeområdermå samles og byggesopp slik at toppledelsenkan styre på
policy-/strateginivå,gjennomressursallokeringog evalueringav resultatoppnåelse.
Viktige saker må få en flyt oppoveri organisasjonen,og ledelsesmessigkontrollmå
være av slik kvalitet at toppledelsen kan svare for NVEs samlede virksomhet
overfordepartementet.
Det er i prinsippettre typer strukturdet er aktuelt å arbeide ut fra:
Funksjonellstruktur
Divisjonalisertstruktur
Matrisestruktur.
Funksjonell struktur vil si at man strukturerervirksomhetenut fra primæroppgavene
som skal utføres innen ett virkeområde, og at disse oppgavene koordineres/
samordnes av toppledelsen. Dette gir toppledelsen samlet operativ kontroll, og
kontrollmekanismene er normalt enkle. Funksjonell struktur forutsetter at
primæroppgavenekan defineres entydig. Funksjonellstrukturpasser best for mindre
organisasjoner.
Divisjonalisertstrukturkarakteriseresved at en organisasjondeles opp i enheter med
selvstendigansvar for et tjenesteområde,geografiskområde eller helhetligeprosesser.
Enhetene representerer strategiske virksomhetsområder og betegnes ofte som
strategiske forretningsenheter.Divisjonaliseringvelges ofte for å håndtere diversitet,
noe den funksjonellestrukturikke mestrer. Divisjonsstrukturen
sikrer konsentrasjonom
strategiske virksomhetsområder.Toppledelse konsentreresom strategisk kontroll av
den samlede virksomhet.Den operativekontrollivaretasav divisjonsledelsen.
Matrisestrukturener en kombinasjonav strukturer.For NVE kunne det for eksempel
være aktuelt å utvikie en matrise hvor fag og produksjon opererer i tospann.
Matrisestrukturen brukes ofte når organisasjonen må bygges opp om så mange
faktorer at divisjonsstrukturen
blir utilstrekkelig.
Matrisestrukturenkan gi kvalitativtbedre beslutningernår motstridendeinteresser må
avveies, men tidsforbruketfor å fatte beslutningervil bli høyere enn i en mer klassisk
linjeorganisasjon.Prioriteringog ledelse kan bli vanskeligere i en matrisestrukturog
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konfliktnivåethar tendenstil å bli høyere enn i linjeorganisasjonen.Matrisestrukturener
ikke så lett gjennomførbarift. vedtak og myndighetsutøvelse.
NVEs nåværende organisasjonsstrukturer langt på vei bygget opp i henhold til
prinsippenefor funksjonellstrukturmed:
5 fagavdelinger,
2 koordineringsenheter(internasjonaltkontorog info.),
1 administrasjonsavdeling,
1 stab for regionledelse.
Det er til sammen 9 enheter som rapporterertil vassdrags-og energidirektøren(VED).
Strukturenforutsetterat VED skal ha oversiktover virksomhetensom drives av disse
enhetene og samordne den, men VED har ingen stab som skal bistå med samordning
på strategisk nivå. På det administrative plan ivaretas samordningen av
Administrasjonsavdelingen.
I praksis driver fagavdelingenesin virksomhetselvstendig,tilsvarendefunksjonsmåten
i divisjonalisertstruktur.Det foregår også samarbeid på tvers av linjestrukturenslik at
det er islettav matrisestrukturens
funksjonsmåte.
Den største ulempen som følger av dagens struktur er at det blir underskudd på
ledelse og overordnetstyringav den samlede virksomhet.Dette skyldes at for mange
virksomhetsområderskal samordnes av topplederen, og at avdelingsledere i for stor
grad må fungere som fagspesialister.
Man kan si at NVE har vokst fra den funksjonellestruktursorganisasjonsprinsippog
operasjonsmåte både oppgave- og størrelsesmessig. Prinsippene for struktur og
operasjonsmåtesom divisjonaliseringog matrise bygger på, er mer egnet for fremtidig
organiseringav virksomheten.Divisjonsstrukturen
gir fokus på strategiskledelse, mens
matrisestrukturenvektlegger prosesser på tvers i organisasjonen. Begge deler er
identifiserteforbedringsområderi NVE.
7.2

Matrisestruktur

for NVE

Det som faller mest naturliger å bygge matrisen med en fag- og en produksjonsakse.
Matrisen kunne være slik nedenståendefigur viser:

Fag

Energi

Vassdrag

Hydrologi

Sikkerhetog
bedredskap

Produks'on
Rådgivning

Konsesjon

Markedskontroll

Oppdrag og FoU
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For å redusere prioriteringsproblemene
i matrisestrukturenbør en av aksene defineres
som den ledende. I NVE bør produksjonsaksenvære ledende. Hovedtyngden av
personellet bør antakelig være i produksjonsaksen.I fagaksen bør det kun være
personellsom utviklerfaglige premisserfor produksjonsprosessene.
For å sikre strategiskledelse på topplan bør det være en leder for produksjonsaksen
og en for fagaksen. Ledelsesstrukturenvil da kunne se ut som nedenstående figur
viser:

=1.k
Info
Produksionsdrektør
Avdelinger
I

IffibM2m.'•

Avdelinger

Seksjoner Seksjoner Seksjoner

Team I

Konklusjon
Matrisestrukturensstyrke er at den kombinererfag og produksjonpå en måte som gir
grunnlagfor mer fleksibelbruk av kompetanseni organisasjonenenn den tradisjonelle
linjestrukturen.
Matrisestrukturenmedfører imidlertidflere prioriteringsproblemerenn linjestrukturen.
Den kan bidra til at energien i organisasjoneni for stor grad brukes til å avklare hvem
som skal gjøre hva, og til å løse interne uoverensstemmelseri faglige spørsmål hvor
relativt raske svar er viktigere enn faglig dybde. I tillegg kan matrisestrukturenvære
vanskeligå forstå for omverdenen.
Ut fra de oppgavene direktoratethar og de svakhetersom er pekt på i internanalysen,
vil vi ikke anbefale at man legger matrisemodellentil grunnfor valg av struktur.
7.3

Divisjonsstruktur

for NVE

Divisjonsstrukturanses som mer egnet enn matrisestrukturfordi:
Myndighetsutøvelsekrever at ansvar og myndigheti organisasjonener definert så
klart som mulig.
Omfanget av NVEs forvaltningsansvargjør det hensiktsmessig å organisere
virksomheteni større enheter med mer selvstendigansvar.
Organisering i større enheter som enten har ansvar for hver sin sektor, eller har
gjennomgående myndighetsutøvelse, gir grunnlag for skarpere fokusering på
forvaltningsansvaret.
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Samlet ledelse av en virksomhet av NVEs størrelse kan kun foregå på det
strategiskeplan.
Forvaltningsområdenedet er naturligå legge til grunn for organiseringi divisjonerer
energi og vann. I tillegg bør konsesjonsbehandling
og tilsynsoppgavenetrekkes ut fra
forvaltningsområdeneog samles i en divisjon;Tillatelse og Tilsyn. Dette gir grunnlag
for ytterligere effektiviseringav myndighetsutøvelsenog det gir klarere rollefordeling.
Disse tre enhetene vil være rene forvaltningsdivisjoner,to for fagfelt og en for
"produksjon"som representererNVEs kjernevirksomhet.Annen understøttendefaglig
virksomhet som ikke er direkte knyttet til forvaltningsoppgavene,og/eller eksternt
finansiertvirksomhet,bør samles i én divisjonslik at det blirfire divisjoneri linjen.
Divisjonenemå selvsagtsamarbeidepå tvers av linjestrukturenog utvikle retningslinjer
for dette. Det vil for eksempel gi liten mening å etablere en divisjonfor Tillatelse og
Tilsyn hvis den skal bygge opp fagkompetanse som dublerer fagkompetansen i de
andre divisjonene. Det vil altså være elementer av matriseorganisasjonens
funksjonsmåtei divisjonsstrukturen,
men det er prinsippenefor divisjonaliseringsom er
fø rende.
For å styrke samlet strategisk ledelse, kontroll, utvikling og rådgivning til politiske
myndigheter bør det, i denne strukturen, etableres en rådgiverstab med tre til fem
personer med bred kunnskapog erfaringfra energi- og vannressursforvaltning,
og med
prosjektledererfaring.Rådgiverstabensoppgaverbør være:
Overvåke utviklingen innen forvaltningsområdenepå nasjonalt og internasjonalt
plan.
Initiere og lede utredningsprosjekterav strategisk karakter for direktoratets
toppledelseog for departementet.
Rådgivningtil direktoratetsledelse.
På bakgrunnav de eksterne utfordringene,resultateneav brukerundersøkelsenog den
interne analysen, og kravene til ledelsesmessig kontroll av den samlede virksomhet,
ser vi to måter å bygge en divisjonsstruktur på:
Alternativ 1 med tre
forvaltningsdivisjoner
og en oppdragsdivisjon,alternativ2 med tre forvaltningsdivisjoner
og en fagdivisjon.Begge har en administrasjons-og serviceenheti tillegg.
7.3.1
Divisjon
Divisjon
Divisjon
Divisjon

Alternativ 1 kan omfatte følgende divisjoner:
1: Energi- og markedsdivisjonen
2: Vannressurs-og hydrologidivisjonen
3: Tillatelse og tilsynsdivisjonen
4: Oppdrags- og utviklingsdivisjonen
-

Administrasjons-og servicesenter

Info og
Isarnfunnskontakt

Policyog
Strategi

annressurser
Hydrolo

Forvaltningsdivisjoner
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I det følgende gis en kort omtale av hva som kan være divisjonenes ansvarsområde:
Divisjon 1: Energi- og markedsdivisjonen

Energi- og markedsdivisjonen er NVEs enhet for forvaltning av rammeverk innenfor
energiproduksjon og -bruk, samt regulering av omsetning, overføring og distribusjon av
energi. Divisjonen har ansvar for direktoratets arbeid med energieffektivitet og en
helhetlig forvaltning av energiressurser, energitilgang og energibruk. Divisjonen
fastsetter inntektsrammer og effektivitetskrav for nettselskaper, regelverk for de fysiske
markedene for omsetning av energi, måling og avregning, tariffutforming,
systemsikkerhet, leveringskvalitet og omsetningskonsesjoner.
Divisjon 2: Vannressurs-

og hydrologidivisjonen

Dette vil være NVEs enhet for forvaltning av vannressursene.
Divisjonen kan ha ansvar for innhenting, bearbeiding og forvaltning av grunnleggende
vannressursdata og koordinering av norsk vannressursforvaltning. Den har ansvar for
forvaltning av vernede vassdrag , oppfølging av arealbruk samt restaurering og
miljøtiltak i og langs vassdragene. Divisjonen kan drive den nasjonale
flomvarslingstjenesten og rådgivning og planlegging av erosjons- og flomforebyggende
tiltak.
Divisjonen har hovedansvaret for virksomheten i regiontjenesten.
Divisjon 3: Tillatelse- og tilsynsdivisjonen

Dette vil være NVEs enhet for sentral myndighetsutøvelse og ivaretagelse av
saksbehandlingsoppgaver i forbindelse med konsesjonsbehandling/utferdigelse av
pålegg/utøvelse av tiisyn. Kompetanse og kapasitet skal tilpasses dette. Faglige
innspill hentes fra fagdivisjonene.
Divisjonen behandler søknader etter vassdrags- og energilovgivningen, utarbeider
innstillinger til departementet, utsteder konsesjoner og andre tillatelser. Divisjonen
utsteder sikkerhetsmessige, miljømessige og hydrologiske pålegg til tiltakshavere,
samt driver aktiv oppfølging av konsesjonsvilkår og tilsyn med virksomheter både i
energi- og vannsektoren.
Divisjonen har et særlig ansvar for sikkerhet og beredskap i energi- og
vassdragssektoren og kan ha det samiede ansvar for NVEs juridiske funksjon.
Divisjonen kan beregne og kreve inn konsesjonsavgifter og konsesjonskraft på vegne
av stat og kommuner og sørge for å holde oversikt over alle større inngrep i norske
vassdrag. Divisjonen skal ikke bygge opp egen fagkompetanse, men basere seg på
faglig samarbeide med Energi- og markedsdivisjonen og Vannressurs- og
hydrologidivisjonen.
Divisjon 4: Oppdrags- og utviklingsdivisjonen

Divisjonen kan organisere og drive etatens konsulentvirksomhet innen hydrologi,
vassdragsteknikk og internasjonalt bistandsarbeid. Den kan organisere NVEs
landsomfattende anleggsvirksomhet, samt administrativ og praktisk gjennomføring av
utviklingsarbeid for hele NVE i tett samarbeid med forvaltningsdivisjonene.
Divisjonen kan drive det nasjonale hydrologiske stasjonsnettet på oppdrag fra
Vannressurs- og hydrologidivisjonen.
Divisjonen kan ta både eksterne og interne oppdrag. Internt kjøpes og selges tjenester
av/til forvaltningsdivisjonene. Det kan også tenkes at en del interne servicefunksjoner
som for eksempel IT/GIS kan organiseres her og selge sine tjenester til resten av
organisasjonen.
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Administrasjons- og servicesenter
Administrasjons-og servicesenteret kan rendyrkes som NVEs senter for interne
administrativetjenester,dvs, økonomi,infrastrukturog personal.
Enheten kan også inneholde alle eller deler av de faglige fellestjenester slik som
juridisk, FoU, IT/GIS.

7.3.2 Alternativ 2 omfatter følgende divisjoner:
Divisjon 1: Energi- og markedsdivisjonen
Divisjon2: Vannressursdivisjonen
Divisjon3: Tillatelse-og tilsynsdivisjonen
Divisjon4: Hydrologiskfagdivisjon
Administrasjons-og servicesenter

1
Info og
samfunnskontakti

Policyog
Strategi

Forvaltningsdivisjoner

Ansvarsområdetfor divisjon1 og divisjon3 vil være som i alternativ 1. Ansvarsområdet
til de øvrige divisjonenekan være som følger:
Divisjon 2: Vannressursdivisjonen
Dette vil være NVEs sentrale enhet for forvaltningav vannressurseneog skal ha en
betydelighydrologiskkompetanse.
Divisjonenkan koordinerenorskvannressursforvaltning
i henholdtil norsk lovverk (bl.a.
EUs vanndirektiv).Den kan ha ansvar for forvaltningav vernede vassdrag, oppfølging
av arealbruk samt restaureringog miljøtiltaki og langs vassdragene. Divisjonen kan
også drive rådgivningog planleggingav erosjons-og flomforebyggendetiltak i og langs
vassdragene.
Divisjonen har hovedansvaret for virksomhet i regiontjenesten inkludert
anleggsenheten.
Divisjon 4: Hydrologisk fagdivisjon
Dette vil være NVEs fagenhet innen hydrologi og landets nasjonale hydrologiske
sentralinstitusjon. Divisjonen skaffer kvalitetssikrede data fra de nasjonale
stasjonsnettenefor overflatevann,grunnvann, is, vanntemperatur,sedimenttransport,
bre og snø. Divisjonenutarbeidervannføringsprognoser
og flomvarsler.
Divisjonener støtte for -, skaffer tilveie grunnlagsdataog utfører hydrologiskeanalyser
for forvaltningsdivisjonene
i direktoratetog annen norskforvaltning.
Divisjonen vil i egenskap av nasjonal hydrologiskfaginstitusjon samarbeide med
internasjonale organisasjoner, bla. WMO, UNESCO, og de nasjonale hydrologiske
institusjonenei Norden.
Divisjonenkan drive oppdragsvirksomhet
innen sittfag- og kompetanseområde.
Administrasjons- og servicesenteret
Som i alternativ 1, men sammensetningenkan bli noe annerledes.
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7.3.3

Felles i begge alternativ

Informasjon- og samfunnskontakt
Dette vil fortsatt være enheten for overordnet informasjonsarbeid,infostrategier,
profilering,pressemeldinger.Faglig informasjonmå komme fra divisjonene.
Policy- og strategi
Begrunnelsenfor å etablere en rådgivningsgruppeog en kort beskrivelseav gruppens
hovedoppgaverer gitt i innledningentil kap.7.3. Vi vil her presisere at gruppen skal ha
rådgivningsoppgaverfor VED og divisjonslederne.Videre kan den lede arbeidsgrupper
sammensatt på tvers av organisasjonen når det er behov for å gjennomføre
utredningerog lignendepå NVE nivå.
Forskning og utvikling
Identifiseringav forskningsbehovog initieringav FoU-aktiviteterinnenfor et direktorat
handler om kompetanseutviklingpå strategisk plan. For å tydeliggjøre dette kan
ansvaret for FoU-initieringlegges til Policyog strategigruppen.Gruppen vurderer NVEs
behov for forvaltningsforskningpå grunnlag av egne analyser og innspill fra
organisasjonen.Gruppen tilretteleggerså den endelige behovsavklaringi samarbeid
med linjeledere og fageksperter og initierer deretter forskningen. Administrasjonav
FoU-aktivitetenekan ivaretasav NVEs økonomifunksjon.
I alternativ 1 for divisjonaliseringav NVE kan ansvaret for FoU virksomheten evt.
plasseres i Oppdrags- og utviklingsdivisjonen.
Deltagelse i den strategisketenkning på
sentralt nivå kan da bli noe vanskeligere,og uten bevisst styring kan plasseringengi
rom for at aktivitetenvokser ut over hva som er hensiktsmessigfor NVE.
Internasjonal bistandsvirksomhet
Internasjonaltbistandsarbeidinngår ikke i NVEs kjernevirksomhet.Det er toppledelsen
som må ta stillingtil NORAD-avtalens innholdog omfang, men PG ser ingen grunn til å
knytte et sekretariat til toppledelsen for koordinering av samarbeidsavtalen.
Administrasjonav avtalen kan legges til Oppdrags- og utviklingsdivisjonen
i alternativ
1, til Administrasjons-og servicesentereti alternativ2. Som for FoU-virksomhetenkan
plassering i divisjonen for oppdrag og utvikling gi rom for vekst i
koordineringsaktiviteten
ut over det som er hensiktsmessig.
Juridisk ekspertise
For å vedlikeholdeog utvikleet juridiskmiljø bør organisasjonenha en egen enhet for
forvaltningsjus.PG mener det er mest hensiktsmessigå plassere denne enheten hos
største bruker. Største bruker vil være divisjonenfor Tillatelse og Tilsyn. Dette er likt i
begge alternativene.
7.4

Konsekvenser

av organiseringsforslagene

PG har gjort en vurderingav de viktigstekonsekvensersom de foreslåtte alternativene
vil medføre, uten å gå inn i en analyse av konsekvensenesomfang. Slike analyser må
gjøres gjennom behandlingenav PGs rapportetter 31.mai der konsekvensenefor de to
foreslåtte modellermå veies mot hverandre:
Felles for begge alternativ
NVEs primære oppgaver vil bli mer synlige og rollefordelingenmellom våre ulike
oppgaver/enhetervil bli klarere.
Det blir dannet to tunge faglige enheter knyttet til NVEs sentrale
forvaltningsområder.
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Det blir et klarere skille mellom direkte myndighetsutøvelseog utvikling av
rammebetingelser.
Både energi- og vannressursforvaltningen
blir mer samlet.
Det opprettholdeset interntskille mellommonopolkontroll
og konsesjonsutøvelsen.
Spesielle konsekvenser av organisering etter alternativ 1:
Vannfagligkompetanseblir samlet i en større enhet.
Det hydrologiskefagmiljøvil bli delt.
Virksomhetersom ikke er direkteforvaltningsrelatert
vil bli samlet i en enhet.
Samorganisering og økt samarbeid mellom anleggsvirksomhetog hydrologiske
målefunksjonerkan gi større synergier.
Kompetanse og tjenester må kunne kjøpes/selgesmellom divisjonene,og system
for internfaktureringblir nødvendig.
Spesielle konsekvenser av organisering etter alternativ 2:
Det hydrolodiskefagmiljøetbeholdesmer samlet.
Vannressurskompetansenkan bli mer spredt.
Flomvarslingsenhetenblir nærmere knyttettil hydrologiskdataproduksjon.
System for internfaktureringkan unngås.
All myndighetsutøvelsefjernesfra Hydrologiskfagdivisjon
Anleggsdriftenog regiontjenestenbeholdessamlet
7.5

Vurdering av alternativene i forhold til de eksterne utfordringene

Begge alternativ gir forbedret forutsetning for en mer helhetlig vann- og
energiforvaltning.
Utfordringnr.1; Økt press på verdiskapningeni energisektorenparallelt med skjerpede
miljøkrav.
Begge alternativene legger til rette for å styrke evnen til leveranse av uttalelser/
vurderinger/tjenestermed riktigkvalitetved at det opprettesen divisjonfor Tillatelse og
Tilsyn.
Begge alternativ bidrar til å redusere sammenblandingenav roller, men alt. 1 anses å
være noe bedre enn alternativ 2 da all oppdragsvirksomheter skilt ut og samlet i en
divisjon.
Utfordring nr.2; Økt press på verdiskapning i vannsektoren fra konkurrerende
aktiviteter.Økt press mot vassdragenefra aktører.
Begge alternativlegger til rette for mer helhetligvannressursforvaltning.
Alternativ2 har
den positive effekt at man her holder fagmiljøet hydrologimer samlet. På den annen
side kan alternativ 1 føre til en raskere oppbygging av og sterkere vannfaglig
kompetanse i Vannressurs-og hydrologidivisjonen.
Utfordringnr.3; Kravet til risikokontroll og sikkerhet øker.
Sikkerhetsavdelingenholdes samlet i begge alternativer, og utfordringenemå møtes
med den samme kompetanse som vi har i dag. Alternativ 2 er kanskje noe bedre
vedrørende vassdragssikkerhetda regiontjenestenholdes samlet.
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Utfordringnr.4; Dereguleringog internasjonalisering
av kraftsektorenkrever regulering
på tvers av landegrenser.Endringeri aktørbildetmedfører nye krav til rammesettingog
kontroll.
Begge alternativ legger til rette for restruktureringog fornyelse av forvaltningsområdet
Energi, og er likeverdigemed hensyntil dette.
Monopolkontrollensstillinger lik i begge alternativ. Etablering av en mer frittstående
monopolkontrolluavhengigav konsesjonsgivendemyndigheter ikke realistiskennå.
Ettersom NVE fortsatt skal ha ansvaret for monopolkontroll, må NVE sikre
direktoratsmessigkontroll med virksomheten. Vi mener å ha ivaretatt de viktigste
hensyn til monopolkontrollens
uavhengighetgjennomå legge konsesjonsbehandlingen
til en annen divisjon.
Utfordring nr.5; Skjerpede krav til rådgivning og formidling kombinert med økt
kompleksitetog dynamikki energi- og vannsektoren.
Rådgivning, utredningpå overordnet nivå og formidlinger like godt ivaretatt i begge
alternativene.
7.6

Prosjektgruppas

anbefaling

Begge alternativene tilfredsstiller etter PGs oppfatning kravene som de sentrale
utfordringenesetter til NVEs virksomhet.Valget mellom de to alternativene bør gjøres
ut fra hensynet til funksjonalitetog i samråd med de tilsatte. Vi foreslår at høringen
konsentreresom:
å innhente uttalelservedr. de to foreslåttealternativene,og
å innhente synspunkterpå hvordanforetrukketalternativbør organiseres.

8 Utviklingsprosessen

og strategiske programmer

I dette kapitlet gir PG en kort beskrivelseav hvordan utviklingeni strategiperiodenkan
faseinndeles, samt noen råd i forbindelse med prosessen frem til ny struktur er
implementertog forslag til strategiskeprogrammer.Disse bør gjennomføresetter at ny
målstrukturog organisasjonsstruktur
er på plass.
8.1

Faser i utviklingsprosessen

Utviklingsprosesseni periodentil utgangenav 2005 kan deles inn i fire faser:
Fase 1: Utredning, forankring og beslutning. Fasen startet med etableringen av
utviklingsprosjektetog varer frem til VED har tatt beslutning om strategi, mål- og
organisasjonsstruktur.Ifølge planen som foreligger skal denne fasen være avsluttet i
månedsskiftetaugust/ september.
Fasen omfatter forberedelsene til
av direktoratet.
Fase 2: Reorganisering
reorganiseringav direktorateti henholdtil det som blir beslutteti fase 1. Ifølge planen
som foreligger skal ny strukturvære operativ fra 1. januar 2001. Forberedelsene bør
omfatte:
utarbeidingav bemanningsplaner.
utvelgelseav divisjonsledereog rådgiverei Policy/strategigruppen.
spesifiseringav de strategiskeprogrammer.
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Fase 3: Gjennomføring av strategiske programmer. Når ny organisasjon og
målstrukturer på plass, bør det iverksettesprogrammersom sikrer at gevinstene ved
omstrukturering oppnås, og at divisjonen utvikler formålstjenlige og effektive
arbeidsmåter. Programmene bør starte som prosjekter.Forslag til implementeringog
kontinuerligforbedringav arbeidsmåtersom fremmes gjennomprosjektene,overtas av
linjen. Programmene bør i prinsippetgjelde for hele strategiperioden,men det bør
gjennomføresevalueringerog revisjonerunderveis.
Fase 4: Evaluering og forberedelse til ny strategigjennomgang.En samlet og mer
omfattende evaluering av resultater og effekter av tiltak som er gjennomført i
strategiperiodenbør gjennomføresi løpet av 2005.
8.2

Prosessen frem til ny struktur er implementert

Fase

På bakgrunn av dette dokumentet bør Direktørmøtet bestemme hvilke krav og
prinsipper som ligger fast fra arbeidsgiversidenfør saken sendes ut til høring i
organisasjonen.Noen momentervedrørendegjennomføringav høringener:
Prosjektgruppensmedlemmer bør ha en rolle som "formidlere".Fagforeninger og
ledere i linjeorganisasjonenbør få melding om hvem de kan kontakte for å få avklart
spørsmål underveis. En slik ordningbør bidra til å redusere misforståelserog unødige
spekulasjoner.
Det bør utarbeides en mal for høringsrapporteneslik at man kan utarbeide en
oversiktligog samlet høringsrapport.
Høringsrapportenbør gjennomgåsav DM og lederne for de ansattes organisasjoneri
fellesskap.
Fase 2

Omorganiseringsprosesservil alltid skape usikkerhet og få stor oppmerksomhet
internt. Av hensyn til de ansatte bor forberedelsenetil reorganiseringengjennomføres
så raskt som mulig når beslutning er fattet. Reorganiseringkrever medvirkning og
ledelse, og det er ikke tilrådelig å vente med forberedelsene til ledelsen i den nye
organisasjonsstrukturen
er på plass. På bakgrunnav denne rapportenog drøftingene i
DM, bør VED ta stillingtil hvordanforberedelsenetil reorganiseringskal organiseresog
gjennomføresparalleltmed høringsprosessen.
Da forberedelsenetil reorganiseringmå gjennomføresfør divisjonslederneer på plass,
må det presiseresat divisjonenesorganiseringkan bli justert etter januar 2001.
8.3

Strategiske programmer

De strategiske programmene gjennomføresi fase 3, det vil si at de startes opp når
virksomheten er reorganisert. Det bør gjennomføres tre strategiske programmer i
perioden:
Program 1: Ledelse og samordning
Program 2: Strategiskovervåkingog utvikling
Program 3: Formåls-og kostnadseffektMsering
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Dette er paraplyprogrammersom hver for seg vil ha et antall hovedaktiviteterog/ eller
prosjekter.Toppledelsenbør være styringsgruppefor programmene.
Kompetanseutviklinger ikke definert som eget program, men er ikke mindre viktig av
den grunn. Kompetanseutvikling
hører naturlighjemme som prosjekteri programmene.
Program 1: Ledelse og samordning skal sikre at de styringsmessigegevinster som
følge av å velge en divisjonsmodelloppnås, samt forbedre ledelsesfunksjoneni NVE.
Med ledelsesfunksjon menes både virksomhetsstyring og personalledelse.
Hovedaktiviteter/prosjekteri programmetkan være:

Klargjøringav toppledelsensrolle som NVEs styrende kollegium,divisjonsledernes
rolle og myndighetog teamutviklingfor toppledergruppen.Klargjøringav Policy og
strategigruppensrolle, oppgaverog samspillmed linjeorganisasjonen
Gjennomgangog klargjøringav styringsaktivitetenepå NVE nivå og divisjonsnivå.
Med styringsaktivitetermenes strategi- og virksomhetsplanlegging,fastsetting av
mål, budsjettog resultatoppfølging.
Harmonisere NVEs personalpolitikk, strukturer for
kompetanseutviklingmed de strategiskeutfordringene.
Utarbeide og gjennomføre et
personalledelse.

internt

personalledelse og

utviklingsprogram for

strategisk

De to førstnevnte innsatsområdene har karakter av hovedaktiviteter som dels
gjennomføres separat, dels parallelt. Når de er gjennomført i toppledergruppenbør
hver divisjonsledergjennomføretilsvarendemed sin ledergruppe.(Klargjøringav roller
og styringsaktiviteterkaskaderesi organisasjonen).
De to sistnevnte innsatsområdenevil ha karakter av prosjekter som gjennomføres i
nevnte rekkefølge.
Program 2: Strategisk

overvåking

og utvikling skal legge grunnlaget for å styrke

direktoratetsstrategiskefunksjoninternt og direktoratetsrolle som strategisk rådgiver
for departementet. Programmetkan omfatte:
Samling og systematiseringav relevante data fra nasjonale og internasjonale
kilder. Utvikling av modeller for strategiske valg, det vil si modeller for
beslutningsstøtte.
Videreutvikling av NVEs målstrukturog utvikling av indikatorer og metoder for
måling av direktoratetsverdibidrag.
Det første innsatsområdet kan starte med et prosjekt som legger grunnlaget for
strategisk overvåking og rådgivningtil departementet. Det andre innsatsområdetkan
omfatte både hovedaktivitet og prosjekt. Søking etter målemetoder bør antagelig
prosjektorganiseres.
skal legge grunnlaget for
systematiskog kontinuerligforbedringav direktoratetsog divisjonenesevne til å møte
eksterne utfordringer.Programmetkan omfatte:
Program

3:

Formåls-

og

kostnadseffektivisering
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Utvikling av retningslinjer for håndtering av grensesnitt mellom divisjonene.
Avklaringav divisjonenesbehov for administrativestøtte- og servicefunksjoner.
Organiseringog dimensjoneringav Administrasjons-og servicesentereti henholdtil
direktoratets krav sentralt og divisjonenes behov for administrasjons- og
servicefunksjoner.
Gjennomgang av divisjonenesoppgaveporteføljefor å avdekke om det utføres
unødvendige oppgaver og om oppgaver kan overføres til andre forvaltningsnivå
eller aktørene.
Utvikling av divisjonenes målstruktur og gjennomgang av divisjonenes
arbeidsprosesser i forhold til effektivitets- og resultatkrav. Omorganisere
arbeidsprosesser i den grad det viser seg nødvendig. Identifisere
kompetansebehovi forhold til de strategiske utfordringerog iverksette tiltak for å
dekke prioritertebehov.
Det første innsatsområdeter en hovedaktivitet.Det andre innsatsområdetbør innledes
med prosjekt(er)som gir grunnlagetfor organisering,dimensjoneringog videreutvikling
av Administrasjons-og servicesenteret.De to siste innsatsområdeneer divisjonsvise
prosjekter.
Fremdriftog fasing av hovedaktiviteter/prosjekterer vist skjematiskpå neste side.
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Merk:
Pilene markerer sammenheng mellom hovedaktiviteter i forskjellige programmer
KKF står for kontinuerlig kvalitetsforbedring
Striplet.forlengelse av hovedaktiviteter markerer viderefbring i linjen

Formåls- o kostnadseffektiviserin
Avklare grensesnitt mellom divisjoner og
divisjonenes behov for adm. støttefunksjoner
Organisere adm. og servicesenteret
Planlegge og gjennomføre divisjonsvise
programmer for formåls- og kostnadseffektivisering, herunder krav til kompetanse
og kompetanseutvikling

Strate isk overvåknin o utviklin
Etablere researchfunksjon og modeller
for beslutningsstøtte
Videreutvikle målstrukturer og
utvikle målemetoder

Ledelse o samordnin
Avklare toppledelsens og policy/
strategigruppens rolle (Ledelsesutvikling)
Fastsette styringsaktiviteter og
kaskadering av ledelsesutvikling
Harmonisere personalpolitikk mv. med de
strategiske utfordringene
Utarbeide og gjennomføre program for
strategisk personalledelse

ÅR 2001ÅR

Praktisering i linjen

2002

IKKF, måling og evaluering

KKF

Kontinuerlig overvåking, analyse m.m.

STRATEGISKE PROGRAMMER
ÅR 2003 - 2005

9 Vedlegg
Målstruktur for NVE

Mandat for Prosjektgruppa

Mandat for arbeidsgruppene

(inkl. oversikt over deltakerne)

Oversikt over innspill til Prosjektgruppa
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Side 1 av 10 Målstruktur NVE

Vedlegg 1

Målstruktur: utforming, innhold, metode, bruk.
PG har utarbeidet vedlagte målstruktur som et redskap for NVEs videre arbeid
med målstyring, evaluering av måloppnåelse og resultatrapportering. Overordnet
mål for virksomheten fra forrige strategiperiode står fast og er todelt for å
synliggjøre NVEs forvaltningsansvar innen både energidekning og
vannressursforvaltning. Forslaget inneholder en struktur på 4 nivåer, der det i
forslaget er lagt mest arbeid i å formulere nivå 1 og 2, mens nivå 3 og 4
(indikatorer) er ment som eksempler til videre utvikling. Målstrukturen gir ikke
uttrykk for noen bestemt rangering eller prioritering mellom mål, men skal på alle
nivå gi en fullstendig oversikt over alle oppgaver/virkefelt som ligger til NVEs
forvaltningsansvar i strategiperioden.

Utforming, innhold:
Målstrukturentar utgangspunkti en verdikjedesom beskriverNVEs "produksjon"for
samfunnet. Med basis i vann- og energiressurseneskal NVE forvaltede totale verdiene
av ressursenepå en for samfunnetgunstigstmuligmåte, og slik at det stasjonære
energibehovet(ikke energi til transport)dekkes. Det er i denne kjeden valgt å formulere
5 hovedmål (nivå 1, se figur side 4), som hver representererledd i verdikjeden.
Rekkefølgen på hovedmåleneer avgjortav sammenhengengjennomverdikjeden,og
altså ikke av prioriteringutfraviktighet.På nivå 2 og 3 deles hovedmåleneytterligere
opp for å detaljere hovedmålene,mens det på nivå 4 kun er gitt stikkordsom kan tjene
som eksempel på aktiviteter,viktigeforholdog målbare indikatorersom er sentrale
innenfordette målet.
Det er flere forholdsom er gjennomgåendeviktigfor alle NVEs fagmål. For eksempel
er hensynettil miljøeten viktigfaktor under alle NVEs hovedmål.Samtidiger ikke
miljøvernet av NVEs primærefagmål. Slike gjennomgåendemål/forholder derfor ikke
formulertpå hovedmålsnivå,men vil finnes i målformuleringenpå alle underliggende
nivåer under alle hovedmål.Felles oppgaverog hensyn av denne karakter er i figuren
side 4 tegnet inn som en linje under hovedmålene.Dette tilsier ikke at for eksempel
miljøhensynanses som mindreviktigved oppnåelseav NVEs mål, men at miljø angår
mange mål innenforNVEs sektor. Rådgivninger et eksempel på en oppgave NVE må
ivareta innenforsine fagområder,både mot vårt departementog mot andre aktører
innenforvåre virkefelt.
I det foreliggendeforslageter ikke NVEs understøttendevirksomhet,slik som
administrasjon,IT osv., en del av de formulertemål. Dette anses som en del av NVEs
indre liv, og ikke i seg selv etterspurtetjenesterfra omverdenen.De kan like fullt være
kritiskviktigefor at NVE skal kunne nå sine fagmål. Slik understøttendevirksomheter
angitt på side 4 i bunnlinjen,og er gjennomgåendefor oppnåelseav alle fagmålene.
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Metode:

I forvaltningen står avveiningsinstituttet sentralt. Det vil si at avgjørelser skal tas under
hensyntagen til alle samfunnsmessig viktige forhold som angår saken. Det skal foretas
balanserte avveininger mellom fordeler og ulemper. Dette vanskeliggjør både utforming
av klare, entydige mål, og av tilknyttede målbare indikatorer. Målene kan lett få en rund
formulering, der avveining/optimalisering beskriver aktuell handling. Dette angir
imidlertid dårlig i hvilken retning man bør handle for å nå målet. Det gir også lite
mulighet for å angi målbare parametre som kan brukes ved målstyring og evaluering av
måloppnåelse.
I det foreliggende forslaget har PG valgt å bruke en metode der alle målformuleringer
skal ha en retningsangivelse, språklig sett uttrykt ved maksimere eller minimere. En
avveining vil i sin natur bestå av å maksimere fordelene samtidig som man minimerer
ulempene, der maksimale fordeler og minimale ulemper ofte står i motsetning til
hverandre. Metoden som er brukt tvinger fram en oppdeling på alle målnivåer der en
fokuserer slike motsatte hensyn. Dette gjør det lettere å angi indikatorer/operative
størrelser for et mål som kan beskrive hvor langt en har kommet/ønsker å gå i en
retning. Avveiningen mellom motstridende hensyn må fortsatt gjøres, men det blir ved
denne oppdelingen tydeliggjort hvilke hensyn som faktisk står mot hverandre. Det kan
angis indikatorer som knytter kvantifiserbare størrelser til oppnådde fordeler og
forhindrede ulemper. Resultatet blir en optimalisering.
Maksimere/minimere er derfor konsekvent anvendt gjennom de tre målnivåene, mens
det på indikatorer bare er gitt stikkord, og ingen forslag til ferdigformulerte, tallfestede
indikatorer. En målstruktur utformet etter denne metoden kan virke uvant, men
metoden er et forsøk på gi en konsistent sammenhengende målstruktur gjennom alle
nivå, der en kan angi operative indikatorer i forhold til hvilket som helst av målene.
Metoden er anvendt i noen grad i andre forvaltningsvirksomhet, nasjonalt og
internasjonalt, og PG mener den kan bidra til lettere målstyring og -evaluering i NVE.

Bruk:

De ulike målnivåene skal brukes til planlegging, målstyring, evaluering og rapportering
av ulike ledd i organisasjonen. Det er naturlig at NVE i dialogen med OED ikke går
dypere enn nivå 2, mens NVE videreutvikler nivå 4 til bruk i VP-prossessen. Dette
forslaget er ment å være utfyllende på nivå 1 og 2, mens nivå 3, og særlig 4, bør
videreutvikles til en detalj som NVE/divisjonene finner hensiktsmessig. Nivå 3 og 4 er
derfor å betrakte som eksempler der riktig enhet i organisasjonen i ettertid
videreutvikler sitt redskap. På nivå 4 må det uttrykkes mer direkte målbare indikatorer
som aktiviteter og resultater kan måles mot. Det er målstrukturen som rammeverktøy
som er det viktige ved dette forslaget.
Innholdet er ikke tenkt å stå fast hvis det oppstår endringsbehov i strategiperioden. PG
mener likevel at hovedmålene (nivål) og de overordnete mål bør stå klart og fast fram,
og at dette er de nivå som skal brukes uttad ved beskrivelse av NVEs mål. PG har
derfor laget et presentasjonsark (se figur side 4) for visjon-overordnete målhovedmål der en fjerner seg fra den uvante språkbruken med maksimere/minimere.
PG anser at målene på nivå 1-3 og indikatorene på nivå 4 kan være vanskelig å tolke
riktig uten samtidig å redegjøre grundig for metode, og dette er en redegjørelse som
bør holdes internt.

Side 3 av 10 MålstrukturNVE

Målene henger sammen i en trestruktur med stadig finere forgrening, (se figur under)
der de finere greinene gir de mest detaljert beskrevne målene. Mål på alle nivå blir
derfor lettest forstått ved å betrakte hele den greinen målet tilhører.

NIVÅ 1

NIVÅ 2

NIVÅ 3

Delmål 1.1.1
Delmål 1.1
Delmål 1.1.2
Hovedmål 1
Delmål 1.2.1
Delmål 1.2
Delmål 1.2.2

Målstruktur og målformuleringene har vært brukt i PGs arbeid med å identifisere
prioriterte delmål for planperioden (se hovedrapporten). Her har den strategiske
analysen, med identifikasjon av eksterne utfordringer og NVEs sterke og svake sider,
blitt kombinert med målstrukturen. Kun i formuleringene av de prioriterte delmål ligger
det en prioritering av målene, mens målstrukturen i dette vedlegget er nøytralt
beskrivende. Det kan gjennom planperioden være nødvendig å løfte fram andre
prioriterte mål, eventuelt tone ned eksisterende. Da ligger hele tiden målstrukturen fast
som grunnleggende beskrivelse av NVEs totale virksomhet.
Den understøttende virksomheten i NVE (se over) er ikke en del av målstrukturen, men
PG har med utgangspunkt i den strategiske analysen også faget en handlingsplan der
det fokuseres på forslag til utvikling av interne forhold.

virksomhet

Understøttende

Felles oppgaver
& hensyn
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Personalpolitikk

miljø

I

Ledelse

I

•

FoU

Jus Økonomi

Internasjonale forhold
IT/GIS Kompetanse

OEDs rådgiver
Kommunikasjon

Høringsinstans

11,

•

Vann og energi for bærekraftig utvikling

1.3
Maksimere samfunnsmessig
verdi av vann- og
vassdragsressursene

1.
1.1
Maksimere verdiene av Minimere inngrep i
vannressursene utover vassdragsnatur og grunnvann
vannkraftproduksjon
1.2
Maksimere verdiene ved
arealbruk langs vassdrag
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EU-direktiv, vannressurslov

Maksimere effekten av koordineringen av
vannressursforvaltnin
Maksimere vassdragsfaglig kunnskapsgrunnlag

Hydrologiske dataserier, kompetanse, internasjonal bistand.

Biotopjustering, restaurering

Maksimere positive miljøeffekter av tiltak

Minimere uklarheter i ansvars- og oppgavefordeling i
forhold til andre aktører og etater

Minimere uklarheter mht bruk/vern av vannressursene

Arealanvendelse, flomsonekart, retningslinjer, kommunal
bevissthet
Enhetlige krav, gode retningslinjer, klart regelverk,
informas'on, samarbeid i forvaitnin
NGU, DN, SFT, Folkehelsa, kommuner, fylker, direktorater,
tiltakshavere, landbrukssektoren, fiskeoppdrett,
samarbeidsrutiner, klargjøre og informere om ansvar/saksgang

Forbygning, planer, kvikkleire, erosjon, ras

Plan- og bygningslov, informasjon, kommuner, tiltakshavere

Minimere negative konsekvenser ved vassdragsnær
arealbruk
Maksimere nytteeffekten av sikringstiltak
Maksimere fornuftig arealbruk i flomutsatte områder

Konsesjoner, forskrifter, arealplaner, vannressursloven, annet
lovverk, samarbeid med andre etater

Minimere negative miljøeffekter av tiltak langs vassdrag
og i grunnvannsområder

atot.
Retningslinjer, samarbeid med kommuner og andre,
informas'on
Minimere inngrep langs vassdrag og i grunnvannsområder KonsesjOnsbehandling, oppfølging av vilkår

Maksimere bruken av verneplaner

2.
Maksimere
verdiskapningen i
energi produksjonen

2.3
Maksimere samfunnsmessig
utnyttelse av andre
energikilder

2.2
Maksimere samfunnsmessig
utnyttelse av vannkraft

2.1
Minimere negative
miljøkonsekvenser
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Maksimere tilrettelegging for effektiv drift
Maksimere tilpasning til politiske rammebetingelser

Minimere ressursbruken ved beregning av
konses.onsav ifter o —kraft
Maksimere tilrettelegging for nye energikilder
Maksimal tilpasning mellom energikilder

Maksimere tilrettelegging for vannkraftutbygging

Maksimere kvalitet på grunnlags- og ressursdata

Maksimere effektiviteten i oppfølging av vilkår
Maksimere tilpasning til andre energikilder

Maksimere effekten av avbøtende tiltak

Klargjøre rammebetingelser, behandlingstid.

Maksimere effekten i forbindelse med revisjoner av
konses'oner
Minimere konfliktspotensialet

driftsselskaper, ansvarsforhold, konsesjonsvilkår
Klargjøre aksept av ulike energikilder

Incentiver, NFE, gass, søppelforbrenning
Utvikling og utprøving av effektiv teknologi, rådgiving
angående alternative energibærere

Informasjon, folkemøter, veiledning, klagebehandling,
lokaliserin sval
Kostnader vs. nytte av tiltak innenfor fiske, fauna, flora,
klima, kulturminner, erosjon, sikkerhet, vannføring,
bioto er, eros'on, sediment, friluftsliv, forurensnin osv.
Kontrollrutiner, minstevannføring, manøvrering
Varmekraft, NFE, gass, desentral produksjon, teknologi,
kunnskap, fakta, simuleringer.
Hydrologiske data, tilsig, sediment- og erosjon,
ressursoversikter, samlet lan, avrennin skart
Effektiv og rask konsesjonsbehandling, delegere
konsesjonsbehandling, forenkle behandling mini/mikrokrv,
internas'onal fa li bistand.
Hydrologiske data, økningsberegninger

Høringer, antall saker, behandlingstid, behandling ift annet
lovverk, hydrologiske pålegg.

ndikatorer,
stikkor
Maksimere effektiviteten i konsesjonsbehandlingen

3.2
Maksimere beredskap i
kraftfors nin en
3.3
Minimere skadeomfanget av
flommer, ras og lignende
ulykker i vassdrag

3.
3.1
Maksimere
Maksimere sikkerhet ved
nyttekostnad av
dammer og andre
sikkerhet og beredskap reguleringsanlegg
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Forbygning, tilsyn, beredskap
Beredsakpssamarbeid med fylkesmenn, kommuner, politi
etc.
Kartlegging, risikovurdering, planlegging, anlegg

Minimere flomskader
Mini mere negativ effekter av skader ved
vassdra sul kker
Mini mere mulighet for store ulykker i kvikkleireområder

Maksimere flomvarslingsfunksjonen

Maksi mere beredskapsplaner

Tils nsbestemmelser, kontroll
Bere nin er, arealutn ttelse, varslin
Plutselig vannstandsøkninger, usikker is, varsling,
Re ler for anle ssikrin , ad an til anle
Kraft roduks'onsanle , driftssikkerhet, flomskader, KILE
Hydrologiske anlegg, personsikkerhet„
bygningskonstruksjoner, transmisjons og distribusjonsnett,
info o o lærin , samordnin med andre etater
Stabilt kraftsystem, avbrudd i kraftsystem, havari av
produksjonsanlegg,
Kommunikas'on til brans.en, info o o lærin
Flomskader, overløp, kommunikasjon til bransjen, info og
opplæring, forutsigbarhet, analyser og metoder.

Minimere teknisk svikt
Minimere effekter av dambrudd
Minimere personrisiko ved reguleringer og
roduks.on/overførin sanle
Maksimere sikkerhetskrav ved konses'oner
Maksimere kontrollen med sikkerhetsnivået
(maksimere kontrollen på data )

4.
Maksimalt effektive
systemer for
omsetning, overføring
og fordeling av energi

Nivå

Maksimere utvikling av riktig leveringskvalitet

Maksimere effektivitet i beslutningsgrunnlag for
regulering

Maksimere effektiviteten i kraftutvekslingen

Maksimere markedsadgangen

Effektivitetskrav, treffsikkerhet tillatte inntekter vs
nødvendige kostnader, avkastning, organisasjonsutvikling,
kryssubsidiering, kontroll, sanksjoner
Statsstøtte, desentral produksjon, prisutjevning, alternative
distribus'onss stemer
kostnader, teknologi, planlegging

Minimere samfunnsmessige ulemper ved kostnadsriktige
tariffer
Minirnere nettap

Tariffer og tariffstruktur, kraftsystemplanlegging,
faktagrunnlag for belastninger og alternative løsninger eller
teknologier, desentral energiproduksjon, netttap

Samsvar mellom bedriftsøkonomiske og
sammfunnsøkonomiske beslutninger, avbrudd og
konsekvenser, inntektsrammer, normer for leveringskvalitet

Rapporteringsbehov, enkelhet og kvalitet ved rapportering

Avregning, måling, elektronisk datautveksling, standarder,
toveiskommunikasjon, alt. Kommunikasjonskanaler,
markedsinfo, b ttekostnader ved leverandørskifte, risdata
Utenlandshandel, tilsyn, kraftutveksling med omliggende
s stemer.

atorera

Maksimere effekten av incentiver

4..2
Minimere kostnader ved kjøp
av overføringstjenester
Minimere investeringer i overføringskapasitet

4.1 Maksimere effektiviteten
i kraftomsetningen
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5.
Maksimere
energieffektivitet og
innfasing av NFE

5.3
Maksimere innfasing av nye
energikilder

5.2
Maksimere effektiv
energibruk

5.1
Maksimere effekti vitet i
virkemiddelbruk
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Informasjon, kunnskap, opplæring, endring
Politiske dokumenter, OED, Storting, etc.
Samordne/koordinere, samarbeide, andre sektorer / bransjer

Minimere energibruk vha holdningsskapende aktiviteter
Maksimere tilpasning til politiske rammebetingelser
Minimere uklarheter i ansvars- og oppgavefordeling i
forhold til andre aktører og etater

Maksimere introduksjon av NFE og naturgass

Minimere energibruk

Informasjon, støtte- /tilskudd, resultatoppnåelse,
fleksibilitet, kostnadseffektivitet, etc..
Ressursoversikt, kunnskap alternative energikilder,
distribus'on o teknolo i,

Balansert virkemiddelportefølje, koordinere mot reg.
enøksentre, samarbeid andre aktører
Informasjon, støtte- /tilskudd, forsøks- og demo-prosjekter,
bygningsnettverk, industrinettverk, teknologiintroduksjon,
faktagrunnlag, resultatoppnåelse,
0 lærin , informas'on, samfunn, m ndi heter, marked.

Kostnadseffektivitet, resultatoppnåelse, balansert portefølje,
teknologiintroduksjon

Maksimere effekt av tilskuddsordninger

Maksimere helhetlig forvaltning av energibruk

Forskrifter, avgifter, skatter, regler, fora/utvalg,
teknologiintroduksjon

Maksimere bruk av normative virkemidler

4.4
Maksimere
systemsikkerheten

4.3
Minimere
miljøkonsekvensene ved
nettutbygging
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Minimere ressursbruken til
driftskoordinerin /s stemansvar
Minimere avbrudd o tilhørende konsekvenser

Minimere kostnadene ved redusert sikkerhet

Maksimere bruk av markedsbaserte løsninger i driften av
systemet

Maksimere mulighetene for desentral energiproduksjon
og alternative distribusjonsformer

Maksimere effekten av avbøtende tiltak

Maksimere effektiviteten i konsesjonsbehandlingen

Effekt- og energisituasjonen, fakta om tilgang og
muligheter, fleksibilitet, rasjonering, tvangsmessig
utko lin , nettariffer.
Kostnader, inntekstrammer, incentiver, markedsmessige
løsnin er, informas'on
se 4.2 over

Marked for systemtjenester, tilgang til produkter og
etterspørsel i markedet, prisområder, varighet, hyppighet

Gass, vannbåren varme, kostnader

Kostnader vs virkninger av kabling, farving,
trasejusteringer, friluftsliv, fauna, kulturminner, estetikk

Folkemøter, høringsrunder, antall saker og behandlingstid,
informasjon, veiledning, behandling ift annet lovverk

Vedlegg 2

Internt notat
Til:

PG

Fra:

SG

Saksansvarlig:
Dato:

Sign.:
Sign.:

10.01.2000

Saksnr.:
Arkiv:
Kopi:

NVEs utviklingsprosjekt, mandat for prosjektgruppa (PG)
Godkjent i møte i styringsgruppa 10.01.2000

Organisering:
Utviklingsprosjekteter organisertmed en styringsgruppe(SG) og en utførende
prosjektgruppe(PG).
PG rapporterertil styringsgruppa(SG) som har det overordneteansvarfor
utviklingsprosjektet.SG er PGs oppdragsgiverog skal gi anbefalingerbasertpå de
forslag PG legger fram.
Prosjektgruppasmedlemmerer: KristianLøkke, (leder), Kjell Repp, Bjørn Wold, Geir
Taugbøl og Arne MartinTorgersen.PG ble utvidet med en medlem fra de ansatte
10.01.00 - IngridHelene Magnussen.
PG velger selv den arbeidsformsom best løser oppgaven. PG kan pålegge alle ledd i
NVE oppgaver som tjenerutviklingsprosjektet,men den arbeidsmessigebelastning må
avklares med avdelingens ledelse. PG kan opprettearbeidsgrupperetter behov, eller
benytte linjeorganisasjonen.PG kan også engasjereeksternkonsulent som rådgiver.
APO skal være sekretariatfor PG. Ved siden av sekretariatsfunksjonen
deltarAPO i PG
som konsulentermed et særlig ansvarfor organisasjons-og prosessdelen av arbeidet.

Mandat:
PG skal forestå det praktiskearbeidetmed NVEs utviklingsprosjekt.
PG skal fremme forslag til framtidigmål- og oppgavestruktursamt utarbeideforslag til
ny strategiplanmed klare prioriteringer.Forslagene skal ivaretasamfunnetsbehov
innenfor NVEs forvaltningsområde,ta hensyn til riktig kvalitet på NVEs produkterog
tjenesterog bidratil videreutviklingav NVE som profesjonell og god arbeidsplass.
Med utgangspunkti arbeidetmed framtidigmål- og oppgavestruktur,evt. nye
satsingsområderog strategier,skal PG vurdereNVE med tanke på tilpasning/endringav
styringssystemerog organisasjon,og fremme alternativeforslag til slike løsninger.
PGs arbeid skal være avsluttetog rapportertinnen 31.mai 2000
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DM til orientering:

Grunnlagfor arbeidet,metoder:
Arbeidet skal bl.a. ta utgangspunkt i rapportene fra den eksterne og interne analysen. PG
kan iverksette andre undersøkelser om den finner det nødvendig.
Linjeorganisasjonen tar ansvar for avdelingsvis gjennomgang av begge disse analyser,
der PGs sekretariatet deltar. Det er viktig at linjen løfter diskusjoner ut over eget "revir".
Fokus må rettes mot å analysere oppgaver, definere hva som blir viktige fremtidige
NVE-oppgaver innenfor egne fagområde(r). Hva betyr de eksterne og interne funn for
oss og hvilke forbedringsområder har vi?
PG bør samtidig organisere en analyse fristilt fra dagens organisasjon, dvs, etter en
metode som ikke fremmer sementering av dagens situasjon. Det skal legges vekt på
hvilke oppgaver hele NVE bør løse i framtid, ikke hvilke oppgaver avdelinger/seksjoner
løser i nåtid. Bevaring av tradisjon skal ikke være et selvstendig mål i NVEs videre
arbeid, men gode elementer det er verdt å videreføre skal ivaretas.
Det bør opprettes organisasjonuavhengige, oppgavefokuserte grupper. Gruppenes
sammensetning og mandat vil bli spesifisert nærmere. PG ønsker å rekruttere personer
som viser engasjement inn i disse gruppene.
Det er videre viktig å kartlegge hvilke rammebetingelser som eksisterer/kan ventes for
vår nåværende og framtidige virksomhet, slik som lovverk, direktiver, politiske signaler,
opinion, samfunnsutvikling. PG har to representanter (K. Løkke, K. Repp) i en
arbeidsgruppe mellom NVE og OED som vil arbeide parallelt med NVEs framtidige
målstruktur.
Det er viktig å tenke nytt, være framtidsrettet og løsningsorientert
PG skal legge opp til en arbeidsmåte som fremmer kreativitet og medvirkning.

Arbeidsplan,milepæler:
Ekstern analyse ble lagt frem for DM 06.12.99. En foreløpig utgave av den interne
rapporten ble lagt frem på DM 20. desember og den endelige utgaven ble gitt ut
07.01.2000.
Den eksterne analysen ble presentert på allmøte 09. des. kl 13.00. Hovedtrekk fra den
interne analysen blir kort presentert her.
Avdelingsvis gjennomgang av intern og ekstern analyse gjennomføres i jan.2000.
Arbeidsgrupper oppnevnes i løpet av jan. 2000 og skal være operative 1.feb. og ferdige
innen 15.mars.
Besøk til 3 utvalgte institusjoner/bedrifter for å studere relevante erfaringer
gjennomføres i jan., feb. og mars 2000.

Vedlegg 3
Interntnotat

Til:

Arbeidsgruppenei NVEs utviklingsprosjekt,avdelingene og
t'enestemannsor anisas'onene

Fra:

Pros'ekt ru en

Saksansvarli :
Dato:

Si n.:
Si n.:

19.1.2000

Saksnr.:
Arkiv:
Kopi:

St rin s ru en, Kilden

NVEs utviklingsprosjekt, instruks for arbeidsgrupper.
Bakgrunn,hensikt:
Arbeidsgrupperoppnevnes av prosjektgruppen(PG) for å involvere størst mulig deler av
NVE i aktivt arbeidmed utviklingsprosjektet.Det anses som viktig at hele organisasjonen
har et eierskap til prosessen og at hver enkelt føler mulighetenfor deltakelse i og kan bidra
til utformingenav NVEs framtid.Arbeidsgruppenebør være sammensattpå tvers av
nåværendeorganisasjon,slik at arbeidsgruppenesvurderingerblir mest mulig fristilt fra
dagens situasjon, og ikke blir fastlåst i etablerteløsninger.Da avgrensningenav fagområder
og seksjonsgrenseneofte er sammenfallende,vil det være nødvendig å trekke med personer
som ikke arbeiderdirektemed fagområdetfor å sikre en bred innfallsvinkel og et kreativt
miljø. Arbeidsgruppeneopprettesfor å gi prosjektgruppenet bredtgrunnlagfor sitt arbeid,
og det bør i arbeidsgruppenevære en lav terskel for kreative innspill. Den formelle siden av
gruppenesarbeider mindreviktig enn mangfoldet,og det skal rapporterestil
prosjektgruppenuten hensyn til om det ble oppnåddfull enighet om alle forslag. Rapportene
kan således inneholde ulike synspunkterog det er viktig å få reflektert disse uten at det
nødvendigvis gis entydige løsningsforslag.Arbeidsområdenetil de enkelte gruppervil kunne
overlappe, og det er ikke forutsattat man definererskarpegrensermot andregrupper.Det
bes om kortfattetargumentasjon,gjerne i stikkordsform,og hensiktsmessig omfang er 5-10
sider.

Organisering:
Arbeidsgruppeneopprettesinnenforde fagområderder NVE har forvaltningsansvareller for
et område som prosjektgruppenfmner naturlig.
Gruppeneskal bestå av maksimaltsyv personer. Hver avdeling og
tjenestemannsorganisasjonfremmerforslag på maksimalt3 representantertil hver gruppe,
med en kort begrunnelsefor avdelingens og personensdeltakelse. PG velger 4 representanter
blant disse til hver gruppe og disse fire velger selv de tre siste medlemmene. Det skal tas
hensyn til spredningi kompetanse,ansvarsområde,erfaringog kjønn.
Gruppenekonstituererseg selv med leder og referent.
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Mandat:
Innenfor sine arbeidsområder skal arbeidsgruppene:
komme med innspill og ideer til prosjektgruppen.
sette seg inn i NVEs forvaltningsansvar og foreslå hva som bør være kjerneoppgaver i
overskuelig framtid (5-10 år).
konkretisere aktiviteter innenfor kjerneoppgavene i lys av forrige punkt.
drøfte mulige endringer i NVEs arbeidsoppgaver/aktiviteter på kort og lengre sikt og
viktigheten av disse.
få frem interne og eksterne grenseflater/overlapping mellom ulike arbeidsoppgaver- og
aktører. . Hvor er det mulige synergier og hvilke? Hvor er det behov (mangler) i forhold til
disse?
med utgangspunkt i gruppens behandling av de foregående punktene - fremme ideer for
bedre utnyttelse av NVEs samlede ressurser til løsning av de spesifiserte oppgaver. Til dette
hører tiltak for bredere utnyttelse av kompetanse, nye interne samarbeidsformer og mulige
organisasjonstilpasninger.
foreslå interne tiltak som kan virke stimulerende på arbeidsinnsats og -miljø uavhengig av
fagoppgaver.

Arbeidsplan,milepæler:
Representanter til arbeidsgruppene foreslås fra avdelingene og tjenestemannsorganisasjonene
innen 21. januar. PG velger ut 4 representanter til hver gruppe innen 24. januar. Gruppene
velger sine 3 siste medlemmer og konstituerer seg innen 1. februar. Prosjektgruppen vil
være representert i hver arbeidsgruppes første møte.
Gruppene arbeider selvstendig, og kan organisere sitt arbeid fritt, herunder få innspill fra
andre, inkludert de øvrige arbeidsgrupper, eller andre tiltak for å sikre bred deltakelse i
prosessen.
Gruppene skal rapportere sine resultater til prosjektgruppen senest 15. mars 2000.
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Internt notat
Til:

Avdelin sdirektøreneo t'enestemannsor anisas'onene

Fra:

PG

Ansvarlig:

Dato:

Si n.:
Sign.:

19.01.2000

Saksnr.:
Arkiv:
Kopi:

AAA

ARBEIDSGRUPPER
Oversiktover arbeidsgrupperProsjektgruppen(PG) vil etablere(til sammen 8 grupper)i
forbindelse med NVEs utviklingsprosjekt.
Under hver gruppefølger en del strekpunkter/problemer
som PG mener det er viktig blir
drøftet. Dette er ikke ment å være alt gruppenskal ta opp, men er heller ment som et absolutt
minimum.
PG ønsker ikke å begrenseeller dirigeregruppenesarbeidog innfallsvinkel, men vil heller
oppfordretil nytenkingog kreativitet(se instruksenfor arbeidsgruppene).

1) MILJØ
Miljøgruppenskal jobbe med miljø ut fra et bredtperspektiv.
Alt som har betydningfor (ytre) miljø innen NVEs mulige forvaltningsområder.I dette
ligger at gruppenstårfritt til å ta opp miljøspørsmåli forhold til områderNVE ikke har
ansvar for i dag, men som det kan være naturligå ha ansvarfor.
Hva bør være NVEs miljøansvari forholdtil vassdragog påvirkningav vassdrag og
Qrunnvann?
Hva bør være NVEs miljøansvar i forhold til energiproduksjon? (Eks. på noen relevante
faktorer:energikilder,teknologi, interneog eksterneholdninger.)
Hva bør være NVEs miljøansvari forholdtil energiforbruk(eks på noen relevante faktorer:
energikilder,teknologi, holdninger.)
NVEs miljøprofil/rolle
Dersom avgrensing mot andregrupperer nødvendig, foreslårprosjektgruppenat kontakt
opprettes.Miljøansvareter del av mange ulike oppgaveri NVE, men PG har ikke funnet det
hensiktsmessig å splitte miljøgruppa.For å sikre en detaljertgjennomganginnenforen så
stor og generell overskriftsom miljø kan det likevel være spesielt hensiktsmessig for
arbeidsgruppaå etablereundergruppersom gir sine innspill innenforavgrensede områder.
(Gruppensarbeid skal ikke gjelde interntarbeidsmiljø.)

2) ROLLEAVKLARING
Forvaltning/ Oppdrag
Forvaltning/ Rådgivning
Forvaltning/ Anleggsvirksomhet
Diskusjon av mulige rollekonflikter.
Rådgivning
- Regionkontorer
- M 29
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Varierende praksis og forskjellige typer rådgivning
IK
Fagavdelinger
"Egne" fagfolk
Hydrologisk faginstitutt
FoU
Oppdragsforskning
"Forskningsinstitutt"
Forvaltningsrettet forskning (eks. flomvarsling)

3) BEREDSKAP, SIKRING OG TILSYN I VASSDRAG
Damsikkerhet
Flom og erosjonsforebyggende virksomhet
Flomsonekart
Flomvarsling
Beredskap
Informasjon
Arealplanoppfølging
Hydrologiske målinger
Tilsyn
-

rrI.ITI

4) KONSESJONSBEHANDLING OG OPPFØLGING AV VILKÅR
Konsesjonsbehandling (lovverk, sakstyper, prosesser, etc.)
Kraftleiekonsesjoner
Oppgaver til riksskattestyret
Oppfølging av konsesjonsvilkår (inkl. minstevassføringer, konsesjonsavgifter,
konsesjonskraft etc.)
Revisjon av konsesjonsvilkår
Byggesaksbehandling og tilsyn
Samlet plan
n1.111

5) MARKED OG MONOPOLKONTROLL
Mulige grenseflater:
investeringskontroll vs. inntektsrammeregulering,
herunder kraftsystemplanenes rolle og mulighet innenfor monopolkontrollen
uavhengig systemoperatør, nettselskapenes systemtjenester: regulerings- og ansvarsmodell
tverrfaglig samarbeid (Utenlandsgrp/Narvikgrp), hvordan forankre det i organisasjonen
subsidiering av gass/varme

6) ENERGI OG EFFEKTTILGANG, INKLUDERT
LEVERINGSSIKKERHET
Ulike teknologier
NVEs rolle som premissleverandør, utreder, pådriver etc. —innen dette området
Grenseflate / samarbeid med eksterne aktører
Ressurskartlegging (potensialer)
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7) ETTERSPØRSEL OG DESENTRALISERT
ENERGIPRODUKSJON
Ulike teknologier
NVEs rolle som premissleverandør, utreder, pådriver etc. —innen dette området
Grenseflate / samarbeid med eksterne aktører
Levedyktig / bærekraftig definisjon av enøk
Småskala energiproduksjon
Energistyring
Etterspørsel vs. energikilde

8) INFORMASJON OG SAMFUNNSKONTAKT
Gruppa skal behandle informasjon som virkemiddel for å fylle NVEs forvaltningsansvar.
Det kan bety informasjon/opplysning/arbeid mot f.eks:
allmenhet
skoler/undervisningsmiljøer
utvalgte mottakere
medier
andre
og informasjon må sees på i bredt perspektiv som feks:
undervisning
nye kanaler
kampanjer
datatigjengelighet
profilering
deltakelse i samfunnsdebatten

NVE SOM GOD/UTVIKLENDE ARBEIDSPLASS
(tilleggsoppgave- felles for alle de 8 gruppene)
Kompetanse i NVE
Andre innsatsområder enn lønn for å rekruttere/beholde folk
Hvilken fleksibilitet i arbeidsforhold er ønskelig
Fysiske tiltak/innretninger
Felles arrangement
Felles policy/identitet/image/verdier for NVE
Støttefunksjoner/verktøy
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07.02.00

Deltakere

ARBEIDSGRUPPER

NAVN

Miljø

Rolleavklaring

(leder)

Haavard Østha en
Asle Selfors
Jim Bogen
Terje S Wahl
Gry Berg
Knut Svendheim
Morten Svelle
Kari Heggemsnes
Arne Olsen
Steinar Sørlie
Svein Taksdal
TorbjørnSneve
Olianne Eikenæs
Harald Birkeland

In er Karin En en
Beredskap,sikringog tilsyn TorsteinTjelde
i vassdrag
Bjarne Larsen
Anders Skauge
Einar Sæterbø
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Vedlegg 4

Oversikt over innspill til Prosjektgruppa
Notat til avdelingene(12.01.00)
InnspiIIfra avdelingene(inkl. DIF, DIN)
Administrasjonsavdelingen
(24.01)
Informasjonskontoret
(25.01)
Energiavdelingen(26.01)
Regionstaben(29.01)
Sikkerhetsavdelingen(31.01)
Vassdragsavdelingen(31.01)
Internasjonaltkontor(01.02)
Hydrologiskavdeling(01.02)
Enøk- og markedsavdelingen(01.02)

Mandat for arbeidsgruppene(inkl. deltakeroversikt)(19.01.00)
Innspillfra arbeidsgruppene(AG)
AG 1 Miljø (15.03)
AG 2 Rolleavklaring(15.03)
AG 3 Beredskap,sikringog tilsyni vassdrag(15.03)
AG 4 Konsesjonsbehandling
og oppfølgingav vilkår (15.03)
AG 5 Effektivtmarked og monopolkontroll(15.03)
AG 6 Energi- og effekttilgang(15.03)
AG 7 Etterspørselog desentralisertenergiproduksjon(15.03)
AG 8 Kommunikasjonog samfunnskontakt(14.03)
Innspillfra seminar (04.04.00)
Debattgruppe1 Eksterne utfordringer
Debattgruppe2 Miljøpolicy
Debattgruppe3 Prioritertekjerneområder
Debattgruppe4 Engasjementi ENØK/NFE
Debattgruppe5 Roller og mulig reduksjonav antall roller
Debattgruppe6 Rådgiver/deltakeri det offentligerom

Andre innspill
Forskningved NVE (17.01.00)
Styrkingav hydrologiskforskningi Oslo-regionen(18.01)
Utredningsinstitutt
for energi og vann (10.02.00/18.10.99)
FramtidensFoU-arbeid i NVE —og AFoUs funksjon(03.05)
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