




Oppsummering - "Rett på sak"-prosjektet

1. INNLEDNING

"Rett på sak" -prosjektet ble avviklet som prosjekt fra 1.1.2007. Arbeidet blir videreført i NVE,
som en oppgave lagt til A-stab for en 2-årsperiode. Ettersom arbeidet nå har gått inn i en ny fase,
har vi oppsummert arbeidet som er gjennomført så langt. De fleste sentrale dokumenter knyttet
til prosjektet er lagret i DocuLive på saksnummer 200301708.

2. HV A HAR VI GJORT?

Prosjektet har jobbet med ulike spørsmål som angår saksbehandling i NVE. Følgende tabell gir
en grov oversikt over hovedaktiviteter i prosjektperioden (tiltakene er utdypet i punkt 5 og 6):

2. halvår 2003

1. halvår 2004

2. halvår 2004

1. halvår 2005

2. halvår 2005

1. halvår 2006

2. halvår 2006

- Vedtak i DM om oppstart av arbeidet
- Forprosjektfase - to pilotkartlegginger (KTD og daværende KTØ),
- Kartleggingsmoter med alle avdelinger
- Definerin av rammene for ros'ektet
- Videre operasjonalisering av hovedløpene
- Restanserally 2004 (hele året)
- Inn fort restanserapport til DM, viser antall saker og restanser
- Anbudsrunde for ainnhente ekstern bistand. Ciber val t
- Evaluering av etablert fastgruppe ("Narvikgruppa")
- Arbeidet med prosedyrer for fastgrupper og ad hoc-grupper, presentert
sammen med prosedyrer for prosjektarbeid ( egen gruppe).
- Informas · ons- o kartle in sbesøk alle re ionkontor (200301708-12
- Vedtak prosedyrer fastgrupper, ad hoc-grupper.
- Satt fokus på funksjonalitet i DocuLive, opprettet egen
kompetansegruppe ("DocuLive-gruppa")
- Gjennomgang av spørsmål rundt produksjon-nett etter oppdrag fra DM
(flere seks oner involvert
- Kartlagt vedtakshjemler i EM, som grunnlag for videre arbeid
- Definere arbeidet i EM (vedtak ledermøtet)
- Kartlagt og fulgt opp tiltak for 11 saksbehandlingsprosesser EM
- O b in av kvalitetshåndbok for EM
- Prinsippvedtak DM om foreløpig svar, normert saksbehandlingstid og
mottakskon tro11
- Oppfolging saksbehandlingsprosesser EM
- Innføring av sakstelefon på sentralbordet (fase 1)
- Arbeidet fram samordnet arkivnøkkel og målstruktur (hele året)
- Deltatt i IKT-strate iarbeidet (hele året
- Testet ut og valgt verktøy for web-skjema.
- Lagd web-skjema for søknad om omsetningskonsesjon
- Definert arbeidet i KT (vedtak ledermøtet)
- Kartlagt og verifisert 4 saksbehandlingsprosesser KT ( oppfølging 2007)
- Evaluert sakstelefon, overlatt videreforin til lin'a
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3. RESULTATER OG ERFARINGER

3.1 Resultater

Gevinster ved et utviklingsprosjekt som dette er ikke alltid lett å tallfeste.  I  det følgende
har vi satt opp konkrete resultater som vi mener prosjektet har hatt:

• Vi har hittil detaljkartlagt til sammen 16 sentrale saksbehandlingsprosesser i EM og KT.
Samtlige kartlegginger har identifisert konkrete tiltak, av ulik størrelse og type, som enten er
gjennomført eller er under implementering. Hver på sin måte er dette gevinster ifht
effektivisering, brukervennlighet og/eller kvalitetssikring. Tiltakene er omtalt i punkt 5.

• Mange av forbedringstiltakene er IKT-relatert, og prosjektet har både i kartleggingene og i
arbeidet med NVEs IKT-strategi satt fokus på viktigheten av å nyttiggjøre seg IKT som
grunnlag, hjelpemiddel og verktøy i saksbehandlingen. Det er laget maler og standardtekster
for flere prosesser, gjennomført konkrete tilpasninger i DocuLive og anskaffet et verktøy for
utvikling av web-skjema for søknader og innrapporteringer, som i 2006 ble brukt på en
søknadstype ( omsetningskonsesjoner). Slike web-løsninger vil ha stor fokus framover fordi
de har klare gevinster, både for NVE og brukerne når løsningene er implementert.

• Kartleggingene har resultert i at saksbehandlingsrutiner er nedfelt (EM) og samlet i
kvalitetshåndbøker for avdelingene på intranett (KT og EM). Dermed er det lagt til rette for
ensretting av saksbehandlingen og kvalitetssikring av prosessene, som begge deler er viktige
mål. Det er imidlertid opp til den enkelte saksbehandler og seksjon om rutinene følges i
praksis, noe som er avgjørende for om rutinene får tilsiktet effekt.

• Prosjektet har i kartleggingene vært opptatt av hvordan NVE infonnerer utad om våre krav
og forventninger i den enkelte sakstype. Dette både for å bedre fortsigbarheten og veilede
søkere og andre, men også for å bedre kvaliteten på inngående materiale, slik at vår
saksbehandling går raskere. Flere veiledere er i ferd med å bli eller skal bli oppdatert, og
faktaark og annet informasjonsmateriell er under utarbeidelse. Det er gjort et grunnarbeid for
at NVE etter hvert kan sette mottakskontroll av innkomne søknader i system.

• Det er utviklet prosedyrer for tre ulike gruppebaserte arbeidsformer fastgrupper, ad hoc-
grupper og prosjekt. Gevinsten ved prosedyrene er at arbeidet i slike grupper vil ha et klart
mandat, at berørte ledere er orientert og involvert og at det tidlig avklares viktige rammer for
arbeidet (ressurstilgang, tidsløp, deltakere, forholdet til linjen, hva skal være sluttresultatet
osv). Som for kvalitetshåndbøkene er det et saksbehandler- og lederansvar at prosedyrene
følges opp i praksis for å få tilsiktet effekt.

• Det ble i 2004 gjennom Restanserally' gjennomfort en restanseopprydding, der antallet
restanser ( dvs. ubehandlede dokumenter) ble redusert fra vel 8400 til 1250. Et stort flertall av
dette var ikke reelle restanser, men dokumenter som ikke var avskrevet riktig.

• Det ble i etterkant av Restanserally innført fast restanserapportering fra arkivet til DM i
etterkant av hver restansegjennomgang (3 ganger årlig), slik at DM kan overvåke og følge
opp utviklingen i antall saker og restanser, fordelt på avdelingene.

• Sentralbordet, som førstelinja, har gjennom tiltaket "Sakstelefon" fått tilgang til nye tekniske
hjelpemidler, samtidig som interne rutiner er endret. Dette har medført at sentralbordet nå
kan besvare flere henvendelser om saker og personer i førstelinja, noe som gir brukerne
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bedre service, saksbehandlere får klart færre henvendelser og forværelsene får ikke slike
henvendelser fra eksterne i det hele tatt. Det har ikke teknisk latt seg gjore akvantifisere hvor
mange henvendelser som blir håndtert av førstelinja nå sammenlignet med tidligere, men
tiltaket har åpenbart hatt stor effekten.

• I forbindelse med revisjon av arkivnøkkelen er det gjennomført et arbeid, slik at denne er
samordnet med NVEs målstruktur. Begge deler speiler NVEs virksomhet, og det har
gevinster i forhold til det praktiske arbeidet og i forhold til oppfølging at disse systemene nå
er bygd over samme lest.

• Det er gjennomført en infonnasjonskampanje ang plikten til å sende foreløpig svar, og det er
laget en egen "knapp" i DocuLive for å lette utsendelsen.

• På ett område er det innført saksbehandlingsfrister for NVE, og det er saker der NVE skal
avgjøre uenighet mellom nettselskap og nettkunde. I 2006/2007 er det laget prosedyrer for
hvordan de berørte seksjonene skal etterleve saksbehandlingsfristen på 2 + 2 måneder, som
gjelder fra 1.1.2007. Web-skjema for innsending av klage er under utvikling. Det er gjort et
grunnarbeid for at NVE på litt sikt skal gå ut med normert saksbehandlingstid for viktige
sakstyper.

• Prosjektet har satt saksbehandling og vedtaksproduksjon høyt på dagsorden. Saksbehandling
kan være en komplisert forvaltningsoppgave, og NVE har svært mange oppgaver og roller.
Fokuset som prosjektet har satt på saksbehandling har i seg selv hatt positive effekter internt.
Dette har skjedd samtidig som det fra politisk hold har blitt satt søkelyset på NVEs lange
saksbehandlingstid i konsesjonssaker. Dette har vært med å forsterke behovet for det arbeidet
"Rett på sak" har gjort.

• En mer generell gevinst er at NVE gjennom "Rett på sak" har bygd opp intern kompetanse
på effektivisering og kvalitetssikring av viktige oppgaver. Metodikken vi har utviklet og
kompetansen som er bygd opp er etter vår mening så generell at den kan anvendes på alle
oppgaver NVE utfører, i tillegg til at den har overføringsverdi til andre virksomheter.

Disse gevinstene er oppnådd med lite økonomisk ressursinnsats, jf vedlegget. Prosjektet har
disse 3 årene foruten intern timebruk brukt vel 1,3 mill kroner. Av dette er ca 1 mill kroner brukt
på ekstern konsulentbistand (bistand til noen oppgaver og IT-konsulenttjenester). Hadde
prosjektet vært konsulentdrevet hadde utgiftene vært mangedobbelt dette.

3.2 Våre erfaringer

I Utviklingsarbeid krever en motor. Avdelingene trenger bistand til aidentifisere og
gjennomføre tiltak rettet mot egne prosesser. Noen må støtte, styre og drive arbeidet
framover. Vi føler vi har lykkes som pådriver for å identifisere tiltak. Ut fra erfaring
gjennom prosjektet har vi etter hvert utviklet en "pakke" med spørsmål - og til dels svar -
som vi har sett er relevant for alle saksbehandlingsprosesser, uansett fagområde. I tillegg
har vi hatt den gevinsten at mange kartlegginger har gitt innspill til andre prosesser som
vi har kartlagt etterpå.

2 Evolusjon, ikke revolusjon. Vi har ikke hatt som mandat, og heller ikke som intensjon, a
revolusjonere saksbehandlingen i NVE. Vår ide har vært at gjennom en systematisk
tilnærming kan vi - sammen med saksbehandlerne selv - avdekke muligheter for
forbedringer. Flere små og noen større skritt skal til sammen gi en merkbar effekt, i
forhold til effektivitet, kvalitetssikring og/eller økt brukervennlighet.
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3 Saksbehandling må ikke defineres for snevert. Underveis i prosjektet har vi sett at de
konkrete saksbehandlingsprosessen ikke kan sees isolert fra andre tilgrensende forhold,
f.eks. NVEs informasjon til brukerne, herunder NVEs førstelinje som er sentralbordet,
funksjonalitet i DocuLive, kvalitet på og innhold i fagdatabasene, intern samhandling og
arbeidsmåter osv. Saksbehandlingen er summen av alle funksjoner og handlinger som må
vike sammen i en produksjonsprosess. Dette har vært grunnen til at arbeidet underveis
har vokst i bredden i forhold til det vi opprinnelig så for oss, jf særlig punkt 6 nedenfor.

4 Saksbehandlingsprosessene har flere "lag". Vi har gått inn i prosessene slik de er i dag.
Vi ser likevel at i flere saker at det kan være behov for mer strukturelle grunnleggende
endringer for å få virkelig stor effekt, for eksempel ved at regelverket endres eller at NVE
legger om praksis mer drastisk. Dette er erfaringer vi har tatt med oss videre og som vi
vil forsoke a spille inn i organisasjonen på hensiktsmessig måte.

5 Det finnes ingen oppskrift eller modell. Selv om hver etat er unik, er det klare fellestrekk
mellom hvordan forvaltningsoppgaver bør løses. Vi har savnet eksempler fra andre etater
som har gjennomført lignende arbeid og som kunne gi oss noen ledetråder ifht
tilnaermingsmate, prioritering, metodikk osv. De siste årenes effektiviseringstiltak som er
gjennomført i offentlig sektor har ofte hatt en teknologisk innfallsvinkel. Vår
utgangspunkt har derimot vært NVEs oppgaver. Med utgangspunkt i oppgavene har vi
utviklet et spekter av tiltak som kan støtte, styre og lette oppgaveløsningen, og veien har
blitt til mens vi har gått. Vi tror våre erfaringer med denne tilnærmingsmåten kan ha
overføringsverdi til andre.

6 Det enkle er ofte det beste. Vi har fulgt "KISS-prinsippet" ("Keep it simple, stupid"), og
det tror vi har vært riktig. Vi har kartlagt hjemler, sett på hva oppgaven egentlig går ut på,
hvordan gjør vi det i dag, hva gjør andre i NVE ( og eksterne) og er det noe vi kan gjøre
annerledes. Vi har forsøkt å finne forbedringer som vi med enkle midler og med egne
ressurser kan gjennomføre. Vi har funnet mange konkrete forbedringspunkt i alle
seksjoner.

7 Det er viktig å bruke interne krefter. Med unntak av noen kortere perioder har prosjektet
vært internt drevet og internt styrt. Dette tror vi har vært positivt for både å identifisere
forbedringer og å ratilslutning til forslag. De tiltakene som er gjennomført er tilpasset
NVE, med den organisasjonen og det rammeverket som gjelder for oss.

8 Prosjektgruppen må være kompetent og stabil. Det at prosjektgruppa har bestått av
interne krefter, at vi har hatt komplementær kompetanse (IT, juss, statsvitenskap) og
forholdsvis lang erfaring i organisasjonen tror vi har hatt positiv effekt. Viktigst har det
likevel vært at prosjektet har hatt en stabil kjerne på to personer som har vært med hele
veien og som har samarbeidet tett.

9 Noen må være dedikert til oppgaven. Ingen i prosjektgruppa har jobbet full tid med
prosjektet. Prosjektgruppa har bestått av 2 personer i disse tre årene i ca 50- 70 % stilling,
pluss 2 ekstra personer i 2006 i 30-40 % stilling. En fast person fra AIT har fulgt opp
arbeidet og bistått både i kartlegginger og i utviklingsoppgaver. Dersom dette hadde vært
en oppgave på heltid, hadde nok trykket fra prosjektgruppa vært tettere hele veien og
framdriften bedre.

l 0 Utviklingsarbeid er mer tidkrevende enn man tror. I samtlige prosesser som er kartlagt
har seksjonene deltatt aktivt og har vist stor interesse for aidentifisere forbedringer. Vi
har ikke møtt motstand ifht at vi foretar en gjennomgang, og vi har i alle seksjoner blitt
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enige om hvilke tiltak som bør gjennomføres. Men det har vist seg mer krevende enn vi
forutså å få tiltakene utviklet og implementert i den daglige driften, både pga
ressursmangel og andre prioriteringer i seksjonene og pga at vi ikke har hatt kapasitet til å
følge tett nok opp. I mange tilfeller har vi etter kartleggingen allerede gått videre til neste
tiltak eller seksjon, og oppfølgingen har ikke blitt tett nok. Dette har forsinket
implementeringen av noen av tiltakene.

11 Forankring er avgjørende for resultater. Vi har bevisst ikke hatt en ferdig løsning når vi
har gått inn i kartleggingsarbeidet, men vært opptatt av forankring, identifikasjon og
seksjonenes egne ideer og erfaringer. Vi har hatt full støtte i ledergruppene for arbeidet,
og gjennom metodikken vi har brukt, med verifisering i seksjonene, har vi også fått god
forankring fra saksbehandlerne for de tiltakene som er valgt ut. Dette er særlig viktig der
saksbehandlingsprosessene er rimelig faste og utviklet over tid.

12 Noen må eie fellesoppgaver. Gjennom prosjektet har vi sett at noen fellesspørsmål
( etterlevelsen av foreløpig svar, utvikling av felles prosedyrer for grupper for hele NVE,
oppfølging av saksbehandlingsspørsmål i DocuLive) som går på tvers i organisasjonen og
skal gjelde likt for alle har manglet et klart eierskap. Når slike oppgaver overlates til
linjen ser man ofte at etterlevelsen blir ulik.

13 Riktig at prosjektet er styrt fra A. Vi tror det har vært riktig at Administrasjonsavdelingen
har hatt ansvaret for prosjektet. A kan gå inn på saksbehandlingsprosessene som en
nøytral kraft, uten egen interesse i resultatet. Samtidig har A ansvaret for viktige
støtteverktøy og hjelpemidler for saksbehandlingen (blant annet IKT og arkivsystem), og
har gjennom prosjektet kommet bedre i inngrep med prosessene enn det som kunne blitt
resultatet hvis avdelingene drev dette fram på egen hånd.

14 Avdelingene i NVE er veldig ulike. Vi har så langt hatt hovedfokus på seksjoner med
saksbehandlingsoppgaver (dvs. EMP, EMN, EMK, EMØ, EMR, KTE, KTN, KTV og
KTI). I forhold til saksbehandling er disse veldig forskjellige, også innenfor samme
avdeling. Helt grovt kan det sies at EM er en "ung" avdeling, med stor bredde i
regelverket. EM har et svært mange vedtakshjemler, men volumet er ikke så stort i hver
enkelt sakstyper. EM er en utpreget normativ avdeling i den betydning at det i stor grad
er forskrifter som brukes som virkemiddel til styre aktørene. EM har mange andre tunge
oppgaver, i tillegg til saksbehandling, og de andre oppgavene (utredninger,
forskriftsarbeid osv) har nok til dels vært mer attraktive enn saksbehandlingen.
Saksbehandlingsseksjonene i KT utfører i liten grad andre oppgaver, og virksomheten er
utpreget vedtaksrettet. Aktørene styres gjennom enkeltvedtak (konsesjoner med vilkår)og
i liten grad gjennom forskrifter (unntaket her er KTD og KTB, men de er foreløpig ikke
kartlagt). KT er en profesjonell vedtaksprodusent, med lange saksbehandlingstradisjoner
og godt etablerte rutiner, på god og vondt. KT har i alle fall i dag et meget stort tilfang av
nye saker, og konsesjonssaker er generelt omfattende og regelstyrte, med høyt
konfliktnivå. Det er i dag stort fokus på saksbehandlingstiden i disse sakene.
Saksbehandlingsrutinene i KT og EM- og seksjonene imellom - har utviklet seg
uavhengig av hverandre, og mye gjøres i dag ulikt, selv om oppgaven eller tematikken
egentlig er den samme. I kartleggingene har målet for oss vært å videreføre det positive
fra den enkelte prosess, og å spille inn andre måter å gjøre det på der andre seksjoner har
kommet lenger/gjør ting annerledes. Vi har forsøkt å få til en viss ensretting, men først og
fremst en bevisstgjøring på hva man egentlig gjør og hvilke muligheter som finnes.
Gjennom at like prosesser gjøres likt får man ikke bare bedre og mer robust prosesser,
men man legger også til rette for mobilitet i organisasjonen, noe som var et mål ved
omorganiseringen av NVE i 2001. Økt ensretting vil være en utfordring også framover.
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15 Dette handler også om riktig virkemiddelbruk. I valg av forskrifter eller enkeltvedtak som
styringsmåte har avdelingene som nevnt ulike tradisjoner. Vi tror NVE som organisasjon
kunne tjent på en større bevissthet rundt hvordan man mest effektivt bør bruke
forvaltningens ulike virkemidler ( dvs. forskrifter, enkeltvedtak, informasjon, økonomisk
støtte osv). For eksempel kunne KT (og V) blitt avlastet i forhold til nye saker dersom
grenser for konsesjonsplikt var regulert i forskrifter, jf hjemmelen for dette i vressl § 8.
Dette har OED ikke ønsket, men det er neppe tvil om at det hadde gitt store gevinster. Og
vi tror også at EM i større grad kunne utnyttet handlingsrommet i regelverket gjennom å
treffe enkeltvedtak/lage intern forvaltningspraksis framfor å endre forskriftene, som ofte
er en omfattende og ressurskrevende prosess. Økt fokus på virkemiddelbruk har et stort
potensial for effektivisering av ressursbruken i NVE i et større perspektiv, men dette er et
et spørsmål med større dimensjoner enn det "Rett på sak" har hatt mandat til.

4. BAKGRUNN OG ORGANISERING

4.1 Bakgrunn

I en brukerundersøkelse våren 2003 mente både interne og eksterne intervjuobjekt at NVE
bruker for lang tid på å behandle enkeltsaker. Administrasjonsavdelingen tok derfor initiativ til
saksbehandlingsprosjektet "Rett pa sak", for å effektivisere og bedre kvaliteten på
saksbehandlingen. Etter en forprosjektfase høsten 2003 ble "Rett på sak" startet opp som et
internt prosjekt i NVE fra 1.1.2004.

Prosjektet har vært et fellesprosjekt for A, ledet av AJ. Men fokus i prosjektet har vært den
saksbehandlingen som foregår i fagavdelingene. Effekten av forbedringene vil i første rekke
komme fagavdelingene og den enkelte saksbehandler til gode.

NVE er en profesjonell vedtaksprodusent, med svært mange og ulike vedtakshjemler. Særlig KT
og EM forvalter mange vedtakshjemler. Men selv om hjemlene er ulike, har
saksbehandlingsprosessene mange fellestrekk. Med en systematisk gjennomgang av de sentrale
saksbehandlingsprosessene antok vi at vi ville avdekke forbedringer, til nytte i den aktuelle
prosessen eller i andre prosesser.

Underveis har prosjektet blitt betydelig utvidet. De fire hovedløpene som ble definert
innledningsvis er fulgt, men det har kommet til en rekke andre, tilgrensende problemstillinger,
fordi vi så at mange ulike forhold direkte og mer indirekte påvirker saksbehandlingsprosessene.
For å få best mulig effekt, er det nodvendig a favne al1e forhold som påvirker
oppgavegjennomføringen. Dette er arbeids- og tidkrevende og utfordrende rent
kompetansemessig, men vi anså det som nødvendig å legge arbeidet så bredt an.

4.2 Føringer for arbeidet

I den tiden prosjektet har jobbet har det kommet flere klare føringer fra sentralt hold som går rett
inn i prosjektets kjerneområde og understreker betydningen av de spørsmål prosjektet har jobbet
med. Noen viktige føringer er:

• Effektivisering av saksbehandling, særlig konsesjonsbehandling, er framhevet i
tildelingsbrevene fra OED de siste årene. I tildelingsbrev for 2007 heter det blant annet under
punktet om nye og prioriterte oppgaver i 2007: "NVE må i 2007 styrke kapasiteten på
konsesjonsbehandling ... vesentlig, samt kontinuerlig arbeide med tiltak som kan
effektivisere saksbehandlingsprosessen.": Videre heter det mer generelt (s. 7) at "NVE skal
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holde høy kvalitet og etterstrebe effektivitet innen sin forvaltning og oppfølging av delegert
myndighet og andre oppgaver."

• Det er fra sentralt hold satt fokus på saksbehandlingsfrister i forvaltningen. Blant annet
inneholder rapporten "Kort og godt" fra Moderniseringsdepartementet fra 30. juni 2005 en
plan for innføring av saksbehandlingsfrister i offentlig sektor. Særlig fremheves sakstyper
som er viktige for borgerne/næringslivet og som berører mange virksomheter. Gjennom
vedtakelsen av El-direktiv II er NVE pålagt saksbehandlingsfrister ved behandling av klager
fra nettkunde på nettselskap, noe som vil gjelde for flere seksjoner i EM. Kravene er inntatt i
energilovforskriften § 4-10, gjeldende fra 1.1.2007.

• Forventningene til forvaltningens IKT-tilbud og tjenester har økt kraftig i prosjektperioden.
Internett har etter hvert blitt en svært sentral kommunikasjonsarena mellom NVE og våre
brukere, og IKT kan forbedre og effektivisere NVEs saksbehandling på ulike måter. Siste
uttrykk for slike forventninger er St. meld 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle.
Føringene fra sentralt hold er omtalt i NVEs interne IKT-strategi 2007-2010.

4.3 Organisering av arbeidet

"Rett på sak" har vært et internt styrt og ledet prosjekt, der ressursinnsatsen i all hovedsak
kommer fra interne krefter.

Direktørmøtet i NVE har vært prosjekteier, og prosjektgruppen har jevnlig rapportert aktiviteten
til DM og forelagt nødvendige beslutninger for DM. Alle vedtaksnotat som er forelagt DM er
lagret på saksnummer 200301708.

Prosjektet har hatt en styringsgruppe, bestående av Kjell Otto Bjørnå (A-dir), Kirsten Westgaard
(AJ), Halvor K. Halvorsen (PS-stab) og Per Morten Løchsen (AIT), som senere ble avløst av
Helge Brugaard (AIT). Styringsgruppen har hatt 18 styringsgruppemøter. Referat fra alle møtene
ligger på sak 200301708.

Prosjektgruppen har i hele perioden bestått av Ingunn Asgard Bendiksen (AJ - prosjektleder) og
Berit Rasmussen (AF), begge med en stillingsandel på 50- 70 % i prosjektperioden. Steinar
Parelius og Lena Fagervold (begge AJ) deltok prosjektgruppen i 2006, med hovedansvar for
oppfølging av kartleggingene i EM. Begge jobbet på årsbasis ca 30-40 % stilling med prosjektet.
Helge Brugaard har vært fast kontaktperson i AIT og har deltatt i kartlegginger og med utvikling
av IT-løsninger.

Prosjektgruppen så etter en tid at det var nødvendig med spisskompetanse på DocuLive, både i
forhold til tekniske spørsmål, funksjonalitet og brukerkompetanse. Fra våren 2005 har det derfor
vært en egen "DocuLive-gruppe" underlagt "Rett på sak", bestående av Hanne Gåskjønli (arkiv)
Helge Brugaard (AIT, leder) og saksbehandlerrepresentanter fra EM og KT. "Rett på sak" har nå
etablert DocuLive-gruppen som en fastgruppe i tråd med prosedyrer for gruppebaserte
arbeidsformer.

Prosjektet har hatt noe ekstern bistand. Software Innovation (SI) bisto høsten 2003
prosjektgruppa i et forprosjektet for å definere hvilke tiltak prosjektet skulle konsentrere seg om.
SI kom inn i arbeidet fordi det på det tidspunktet var kontakt mellom SI og NVE om
oppgradering av arkiv- og saksbehandlersystemet DocuLive til neste versjon (Public 360), og SI
tilbød da bista NVE i å gå gjennom saksbehandlingsprosessene, før man eventuelt innførte
neste generasjon DocuLive.
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SI gjennomførte lederintervjuer og vi arrangerte flere kartleggingsmøter, herunder møter med
alle avdelinger, for å avdekke behovene. Det ble videre kartlagt to saksbehandlingsprosesser
(behandling av revurderingsrapporter (KTD) og vedtak av kraftgrunnlag for konsesjonskraft g-
avgifter (daværende KTØ), som begge ga klare indikasjoner på hvor forbedringsmulighetene
ligger. De fire hovedløpene som ble definert i forprosjektfasen er fulgt av prosjektet, men det har
kommet til flere tiltak i tillegg, se pkt 6.

Etter at tilbud om konsulentbistand var ute på anbud, ble Ciber valgt som samarbeidspartner i
prosjektet. Ciber bisto i hovedsak med å lage prosedyrer for gruppebaserte arbeidsformer.
Samarbeidet med Ciber ble avviklet våren 2006. I tillegg bisto Kjell Bruer, som på det
tidspunktet var tilknyttet V, med grunnarbeidet knyttet til oppbygging av kvalitetssystemet i EM
i 2006.

5. DE FIRE HOVEDLØPENE

Prosjektets mandat angir fire hovedområder for innsatsen. Dette er:

1) Støtteverktøy
Alle sakstyper kartlegges og kjernesakstyper kategoriseres med sikte på forbedringer og
forenklinger. Deretter utvikles sakstilpassede støtteverktøy (presedensarkiv, maler, interne
og eksterne veiledere). Avklare interne behandlingsrutiner.

2) Fokus å saker inn
Det settes fokus på å bedre kvaliteten på saker/søknader som kommer inn til NVE, og å
bedre mottakskontrollen

3) Gru ebaserte arbeidsformer
Det skal utarbeides prosedyrer for gruppebaserte arbeidsformer.

4) Sakstelefon
Sentralbordets funksjoner videreutvikles, for å skjenne saksbehandlere for unødvendige
telefoner og for å gi bedre service til brukerne.

De fire hovedløpene angår ulike sider ved saksbehandlingen i NVE, og skal hver på sin måte
bidra til at saksbehandlingen blir effektiv og har god kvalitet. Mandatet begrenset prosjektets
oppdrag til saksbehandlingsoppgaver. Andre oppgaver som NVE har; analyser,
oppdragsvirksomhet, statistikkarbeid osv, har altså ligger utenfor prosjektets mandat.

5.1 Nærmere om utvikling av støtteverktøy

Dette har vært hovedløpet i prosjektet. Støtteverktøy er et samlebegrep for ulike tiltak som skal
lette den interne arbeidsprosessen og kvalitetssikringen av sakene, for både saksbehandler og
leder. For å avdekke behov for støtteverktøy har vi foretatt detaljerte kartlegginger av hver enkelt
saksbehandlingsprosess, med fokus på:
- behov for maler/standardtekster,
- kvalitetssikringssystemer
- interne og eksterne veiledere/retningslinjer,
- prosessavklaringer internt i seksjonen og mot andre seksjoner,
- bruk av Web-skjema for søknader og innrapportering osv.

Vi har sett at bruk av og kvaliteten  på.fagdatabasene  går igjen som en utfordring for mange
seksjoner. Dette har ligger utenfor prosjektets mandat, men er spilt inn via IKT-strategiarbeidet,
slik at "Rett på sak" vil jobbe videre med dette framover
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EM:
I løpet av 2006 kartla RPS i samarbeid med den aktuelle seksjonen følgende 11 sentrale
saksbehandlingsprosesser i EM:
• Avgjøre uenighet om leveringskvalitet
• Avgjøre uenighet om nettleie
• Utpeke og endre utredningsansvarlig i sentral- og regionalnettet
• Oppfølging av utredningsansvarlig
• Pålegg til utredningsansvarlig om autrede nettkonsekvenser av spesifikke endringer i

energisystemet
• Rapportering og kontroll av avbruddsdata
• Behandling av omsetningskonsesjon ved selskapsendringer
• Vedtak om ny omsetningskonsesjon
• Fastsett mer- eller mindreinntekt for nettvirksomheten
• Tilskudd til utjevning av overforingstariffer
• Økonomisk støtte til FoU innen vannkraft

Dette er sentrale vedtakstyper (kjerneprosesser) i EM og ble valgt ut av ledergruppen i EM.

Det ble gjennom kartleggingene identifisert en rekke forslag til tiltak, blant annet flere maler og
standardtekster og behov for utarbeidelse/oppdatering av infonnasjon rettet mot brukerne.

Sakstypene der NVE skal avgjøre uenighet mellom nettselskap og kunde, blant annet om
leveringskvalitet og nettleie (se kulepunkt 1 og 2 over), ble etter endringer i energilovforskriften
§ 4-10 underlagt saksbehandlingsfrister fra 1.1.2007. "Rett på sak" har i samarbeid med berørte
seksjoner i EM, AJ og arkivet laget prosedyrer for behandlingen av slike uenighetssaker (" § 4-
10-saker"). Videre ser vi nå på muligheten for å lage felles infonnasjon og web-skjema for klage.

I løpet av 2006 utarbeidet "Rett på sak", i samarbeid med EMK, et web-skjema for søknad om
omsetningskonsesjon. Samtlige gjeldende konsesjoner skulle fornyes, og web-skjema var en
effektiv og god måte å få inn søknader om fornyelse på. Tiltaket er evaluert, slik at erfaringene
kan bli videreført til neste web-skjema som skal utvikles. "Rett på sak" vil framover legge mye
arbeid i å utvikle web-skjema for søknadstyper som er egnet for det.

Et viktig tiltak for EM totalt sett var å bygge opp en kvalitetshåndbok for EM på intranett. Vi
benyttet en periode Kjell Bruer, som da var knyttet til V, for å få kvalitetssikret vårt arbeid.

Alle de 11 kartlagte kjerneprosessene er pr årsskiftet 06/07 innarbeidet i kvalitetshåndboka. EM
ønsker bistand til å innarbeide flere prosesser i kvalitetshåndboka, blant annet analysearbeid.
Dette arbeidet vil fortsette i 2007.

KT:
Høsten 2006 ble følgende prosesser på KT kartlagt:
• Konsesjonsbehandling småkraft (0-10 MW)
• Planbehandling småkraft ( dvs. planer ang natur- og miljø og planer ang sikkerhet)
• Konsesjonsbehandling anlegg (vind, gass osv)
• Konsesjonsbehandling nettanlegg

Også her ble det identifisert flere tiltak for hver av disse prosessene. Når det gjelder
kvalitetshåndbok, så er det for mange sakstyper på KT allerede utarbeidet behandlingsrutiner,
som ligger på ulike lokale mapper. Arbeidet i KT blir å samle disse, lage dem over samme lest
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og legge dem ett sentralt sted ( dvs. på intranett).

Når allerede identifiserte tiltak på KT er gjennomført, vil ledergruppen bli forelagt spørsmålet
om videre arbeid i KT. Dette vil kunne skje tidligst sommeren 2007.

H, V, A:
Det er foreløpig ikke satt i gang kartlegginger på disse avdelingene. H og A har få
saksbehandlingsoppgaver, dessuten har Hog V allerede utarbeidet detaljerte kvalitetssystemer av
høy kvalitet. Når arbeidet i EM og KT er avsluttet, vil RPS tilby bistand til å gjennomgå også
disse avdelingenes arbeidsprosesser.

5.2 Nærmere om fokus på saker inn

Det andre hovedløpet går på at NVE skal stille større og tydeligere krav til det materialet som
kommer inn. Materiale som kommer inn i dag har svært varierende kvalitet, og NVE bruker i
mange saker mye tid på å korrigere/rettlede søker, før saken kan tas under behandling. Dette
gjelder både søknader, innrapporteringer av opplysninger og ulike andre dokumenter som skal
sendes inn til godkjenning eller behandling i NVE. Dette er uheldig for NVE, fordi det gir
inntrykk av lang saksbehandlingstid, også der dette egentlig skyldes dårlig arbeid fra innsenders
side. I noen grad skyldes nok dette manglende kompetanse eller arbeidsinnsats fra innsenders
side. Men det kan også være at NVE ikke har sagt tydelig nok hva vi trenger av innsendt
materiale for å behandle saken. Dette skaper frustrasjon hos brukerne, som må "føle seg fram"
for å finne ut hva NVE krever.

NVE bør derfor definere tydeligere krav til innsendt materiale. Dette kan gjøres gjennom
veiledninger, retningslinjer, sjekklister, eksempelsaker osv. Gjennomarbeidet og brukerrettet
infonnasjon vil svekke behovet for individuell hjelp og bistand. Når kvaliteten på infonnasjonen
er god, kan brukerne dessuten lettere henvises til dette.

I samtlige prosesser som er kartlagt er det konstatert behov for å utarbeide eller forbedre eksternt
rettet informasjon. NVE har i noen år lagt mye arbeid i å legge ut informasjon på Internett;
veiledning om våre saksområder, saker under behandling osv. Men særlig når det gjelder
veiledere er resultatet at det er lagt ut svært mye materiale, gjerne flere versjoner om samme
tema, og ofte svært omfattende stoff.

Det er derfor behov for å gå gjennom infonnasjonen rettet mot de enkelte sakstypene med tanke
på å strukturere/forenkle dette, samtidig som vi bør brukerrette informasjonen. Dette innebærer å
fjerne eldre/ikke oppdaterte versjoner, lage en logisk struktur på informasjonen, blant annet
gjennom å angi tema, og å supplere med mer kortfattet og brukerrettet informasjon knyttet til de
sentrale søknads-/vedtakstypene ( eks sjekklister for søknader). Flere seksjoner arbeider med
dette nå. H, EMR, KTI, KTO og KTM samarbeider om å lage en ny struktur på informasjonen
som gjelder småkraft, slik at denne blir enklere tilgjengelig og mer tematisk inndelt. Dette skal
etter planen sluttføres første halvår 2007.

Behovet for bedre struktur i oppbyggingen av veiledningsmateriale på Internett-sidene mer
generelt er spilt inn til KS, som vil ta dette med i planleggingen av en ny versjon av NVEs
internettsider.

5.3 Nærmere om gruppebaserte arbeidsformer

"Rett på sak" utviklet i 2005 prosedyrer for opprettelse av fastgrupper og ad hoc-grupper.
Hensikten med dette var både å legge til rette for bedre samhandling i seksjonsovergripende
saker, der flere seksjoner bør inngå i en gruppe som deltar i behandlingen av en sak, og å sikre at
slike grupper opprettes på en god måte.
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I utviklingen av prosedyrene ble ledergruppen i NVE involvert, og en eksisterende gruppe
(Narvikgruppa, som behandler omorganiseringssaker) ble evaluert.

Prosedyrene ligger på intranett under "Interne rutiner" - "Arbeidsformer". Etter prosedyrene kan
en fastgruppe opprettes som en kompetansebase for et tema (f.eks. reaksjoner) eller en sakstype
(f.eks. alle omorganiseringssaker). Ad hoc-grupper opprettes for å løse en konkret sak, f.eks. en
høringssak.

Begge disse gruppeformene blir nå benyttet og begynner å bli innarbeidet i NVE. Vi er likevel i
tvil om i hvor grad  prosedyrene  benyttes når gruppene opprettes. Prosedyrene har et formål, og
det vil ofte være mellomleders ansvar at de følges. Vi vil framover understreke viktigheten av at
rutinene følges, både fordi de vil lette og klargjøre arbeidet i selve oppstartfasen, men også fordi
de vil sikre at arbeidet i gruppene foregår mest mulig strømlinjeformet og at arbeidet lettere kan
følges opp fra leders side.

Prosedyrene for fastgrupper og ad hoc-grupper ble vedtatt samtidig som en annen gruppe la fram
prosedyrer for prosjektarbeid. Prosedyrene for prosjektarbeid ligger samme sted som
prosedyrene for fastgrupper og ad hoc-grupper.

5.4 Nermere om sakstelefon

Tiltaket sakstelefon retter seg mot sentralbordet, som er førstelinja i brukernes møte med NVE.
Utgangspunktet var at førstelinja bør kunne avlaste og skjerme saksbehandlerne, slik at
unødvendige henvendelser og avbrytelser ikke stjeler for mye tid. Etter hvert som tiltaket ble
utviklet, så vi at en like viktig effekt var at en bedre førstelinje ga våre brukere bedre og mer
målrettet informasjon.

Tiltaket ble planlagt i to trinn:
Trinn 1:
Gi sentralbordet flere hjelpemidler slik at de settes i stand til å besvare henvendelser om personer
i NVE og om saker under behandling. Gjennomførte tiltak her er:
- har fått opplæring i og tilgang til DocuLive (arkiv- og saksbehandlingssystemet). Dette gjør

at de kan svare på saker under behandling, hvem som er saksbehandler osv
- har gitt pålegg om at alle i NVE skal åpne Outlook-kalender for lesetilgang for andre.

Dermed kan sentralbordet opplyse om årsak til fravær, når man er tilbake igjen osv,
- har avviklet lokale felleskalendere i Outlook, som sentralbordet ikke hadde innsyn i,

sentralbordet har fått instruks om å gi beskjed per e-post om hvem som har ringt og hva
saken gjaldt, slik at man kan ta kontakt tilbake
innført bedre informasjonsflyt om forhold det ofte kommer henvendelser om, som ledige
stillinger, kurs/seminarer i NVEs regi osv.

Trinn 1 ble gjennomført som en prøveperiode i 2006. Tiltaket er evaluert.

Trinn 2:
Gi sentralbordet opplæring, slik at de også kan veilede om informasjon på NVEs internettsider.
Oppgaven er å veile og rettlede om informasjon som allerede er lagt ut på internettsidene.

På grunn av utskifting av personell er dette trinnet forberedt og påbegynt, men ikke fullt ut
gjennomført enda. Fra 2007 er videre arbeid med dette tiltaket lagt til linjen (AF), som i tett
samarbeid med KS vil jobbe videre med dette.

Innføring av sakstelefon betegnes fra sentralbordet selv som en suksess. Sentralbordet har fått
mange flere hjelpemidler, slik at innringere nå får svar på spørsmål om saker og personer der og
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da. Dette har gitt sentralbordet langt mer tilfredsstillende arbeidsforhold, brukerne får bedre
service og saksbehandlere og ledere får færre telefoner. Forværelsene får ikke lenger telefoner
fra sentralbordet med spørsmål om ansatte, noe som har frigjort mye tid for dem.

6. ANDRE GENERELLE FORBEDRINGER

I tillegg til hovedløpene har "Rett på sak" initiert andre tiltak som gjelder saksbehandlingen i
NVE mer generelt. Dette fordi vi har sett at også andre forhold som styrer og påvirker
saksbehandlingen bør trekkes inn for at effekten skal bli best mulig.

6.1 Restanserally

Våren 2004 startet prosjektet i samarbeid med arkivet "Restanserally". Utgangspunktet for dette
var en antakelse om at det lå mange restanser i systemet som ikke var reelle, men som skyldtes at
dokumentene ikke var avskrevet på riktig måte. Gjennomgangen viste at antallet restanser var
høyt, og i tillegg at funksjonaliteten i DocuLive på grunn av mengden av restanser ikke var
mulig autnytte.

Restanser i perioden 01.01.2004 - 01.12.2004
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Figuren viser at antall restanser i løpet av 2004 ble redusert fra 8390 til 1243. En god del reelle
restanser ble også ferdigbehandlet, og det ble gjort et eget arbeid rettet mot gamle
forbygningssaker (se 200301708-19). De gjenstående restansene ble antatt vere reelle.

For at restansene ikke skulle bygge seg opp igjen, innførte RpS en fast rapport til DM som
beskriver antall restanser pr avdeling og seksjon. Formålet med denne var at direktørene lettere
skal kunne holde oversikt over antall saker til behandling og antall restanser. Dette gir bedre
grunnlag for styring og prioriteringer.

Denne følges fortsatt opp av arkivet, som i etterkant av hver restansekjøring (som skjer 3 ganger
i året) sender rapporten som en informasjonssak til DM. Avdelingsdirektørene har så det videre
oppfølgingsansvaret i sine respektive avdelinger. Ved siste restansekjøring var antallet restanser
2154, noe som viser at dette må ha stadig oppmerksomhet for ikke å bygge seg opp igjen.
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6.2 Samordning av målstruktur og arkivnøkkel

"Rett på sak" har i samarbeid med AØ og arkivet i løpet av 2006 utarbeidet en ny og samordnet
arkivnøkkel og målstruktur. Hensikten med dette var:

1 Muligheter til å sammenstille ressursbruk (tid og penger) med faktisk produksjon.
o Gir et bedre styringsverktøy for ledere. Blant annet gir det muligheter for styring

av ressurser til pressområder.
o Imøtekommer forespørsler fra Riksrevisjonen og OED.

2 Enklere for ansatte i alle funksjoner, særlig ledere, saksbehandlere og personer med
støttefunksjoner. Det blir samme kode og begreper når du skal planlegge og føre timer i
Agresso som når du skal registrere eller søke på saker i DocuLive.

3 Enklere å følge opp etterlevelsen av normert saksbehandlingstid og foreløpig svar.

Ny målstruktur og arkivnøkkel ble implementert med virkning fra O1.01.2007.

6.3 Foreløpig svar, mottakskontroll og normert saksbehandlingstid

Disse tre tiltakene angår kvaliteten på NVEs saksbehandling og må ses i sammenheng. Målet er
at alle saksbehandlerne skal sende foreløpig svar etter gjeldende regelverk, og at manglende
informasjon i henvendelsene og normert saksbehandlingstid for den enkelte sakstype skal inngå i
dette foreløpige svaret til våre brukere.

For alle disse tre tiltakene kan det sies at grunnarbeidet er gjort og DM har truffet prinsippvedtak
om at de skal gjennomføres, men arbeidet med å implementere tiltakene i det daglige praktiske
arbeidet i NVE vil fortsette. Følgende ambisjonsnivå ble vedtatt av DM i januar 2006:

Foreløpig Foreløpig Mottaksk Normert
svarv svar mnen ontroll saksbeh.
'uforholds- en måned tid
messig lang
tid"

Alle henvendelser 1.1.06

Alle vedtakssaker 1.1.06 1.1.08

Alle søknader 1.1.06 1.1.08 1.1.08

"Kjernesaker" 1.1.06 1.1.07 1.1.07

6.4 Særlig om foreløpig svar

I følge forvaltningsloven skal alle saker som ikke blir behandlet innen en måned responderes på
med et foreløpig svar. I forvaltningssaker er foreløpig svar en viktig kommunikasjonskanal med
våre brukere, og målet er at NVE skal utnytte denne bedre. I tillegg var det et poeng å bidra til at
NVE i større grad følger forvaltningsloven som forplikter NVE til å sende foreløpig svar.
Gjennom foreløpig svar vil de som henvender seg til oss bli orientert om saksbehandlingen i
NVE og så vidt mulig også når svar kan ventes.

I januar 2006 ble det lagt ut informasjon på Intranett om kravene til at vi må sende foreløpig
svar, i tillegg til at det ble laget veiledningsmateriale til internt bruk. Alle ledere fikk i tillegg
informasjon om dette tilsendt på e-post.
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Malen med standardtekst for foreløpig svar er gjennomgått. RpS har i samarbeid med DL-gruppa
sørget for en forenkling for saksbehandlere ved at det er installert en egen "knapp" for foreløpig
svar i åpningsbildet i Doculive. Under denne knappen ligger brevmalen med standardtekst for
foreløpig svar.

Søk i DocuLive viser at NVE likevel ikke etterlever kravet om foreløpig svar konsekvent. "Rett
på sak" vil derfor jobbe videre med å bedre etterlevelsen av kravet. I 2007 vil vi blant annet se på
muligheter for å måle etterlevelsen gjennom rapporter og søk i DocuLive. Bakgrunnsnotat om
foreløpig svar har doknr. 200302708-39 og -43.

6.5 Særlig om mottakskontroll

Som vist over er et av de fire hovedløpene i prosjektet "Fokus på saker inn". Brukermønsteret
har i de siste årene endret seg til at de fleste nå benytter Internett som infonnasjonskilde, og
prosjektet har lagt vekt på at ulike tiltak og annen informasjon rettet mot brukerne må
kommuniseres her. Prosjektgruppa har også lagt betydelig vekt på at det i informasjonen på

• Internett skal stilles større og tydeligere krav til brukerne mht det materialet som blir sendt til
NVE. Dette innebærer at det for søknader i utvalgte sakstyper skal utarbeides veiledere med
sjekklister som legges ut på Internett (i mange sakstyper finnes dette allerede). NVE mottar
mange typer henvendelser, men disse tiltakene (sjekklister og mottakskontroll) er i første
omgang rettet mot søknader til NVE.

I forlengelse av dette ønsket prosjektgruppa at det også internt i organisasjonen ble etablert
mottakskontroll. Det vil si at seksjonen innfører som en fast rutine at vi kontrollerer om kravene
er oppfylt straks saken blir mottatt, og at vi gir bruker en snarlig tilbakemelding om NVE har fått
den infonnasjonen som kreves for å behandle saken. Dersom henvendelsen åpenbart mangler
sentral informasjon, skal dette formidles til bruker i det foreløpige svaret. Hensikten er at
brukerne skal få bedre tilbakemeldinger fra NVE, slik at de kan redusere saksbehandlingstiden
ved å fremskaffe infonnasjon NVE trenger for å behandle saken så tidlig som mulig.

DM sluttet seg til anbefalingen fra prosjektgruppen om at det burde etableres mottakskontroll i
saker der det synes hensiktsmessig. Det er ikke hensiktsmessig å etablere mottakskontroll i alle
typer saker. Etter hvert som RpS kartlegger sakstyper, vil det i hver enkelt sakstype bli vurdert
om dette er en hensiktsmessig rutine. Under kartleggingene i EM ble det i flere sakstyper vurdert
som hensiktsmessig å etablere rutiner for mottakskontroll, men siden oppbyggingen av
kvalitetshåndboka har vært ressurskrevende både for prosjektet og for de involverte
saksbehandlerne i EM, har andre tiltak som blant annet veiledere med sjekklister på Internett og
mottakskontroll ikke blitt prioritert. Dette skal det jobbes videre med. Bakgrunnsnotat om
mottakskontroll ligger på doknr. 200302708-38 og -43 i DocuLive.

6.6 Særlig om normert saksbehandlingstid

Opplysninger om antatt saksbehandlingstid er av stor interesse for en søker. NVE har hittil ikke
gått ut med antatt saksbehandlingstid i våre saker, både fordi vi har ansett det som vanskelig å gi
et anslag, men også fordi vi ikke er pålagt å gjøre det. Med implementeringen av El-direktiv II er
det gitt saksbehandlingsfrister for vår behandling av uenighetssaker fra 1.1.2007. Videre har
Moderniseringsdepartementet gjennom rapporten "Siste frist" signalisert at det vil bli satt
saksbehandlingsfrister på flere saksområder. Områder som er viktige for borgerne og
næringslivet, og områder som berører mange personer eller virksomheter vil bli prioritert.

Når saksbehandlingstid skal oppgis, går det et skille mellom saksbehandlingsfrister og normert
saksbehandlingstid. En saksbehandlingsfrist er ment å være bindende for forvaltningsorganets
behandlingstid. Angivelse av nonnert saksbehandlingstid (antatt eller forventet
saksbehandlingstid) har mye av de samme effektene som frister, men oppleves både internt og
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eksternt som mindre strengt.

Direktørmøtet sluttet seg til prosjektets anbefaling om at NVE skal oppgi normert
saksbehandlingstid i foreløpig svarbrev, med unntak for sakstyper vi er pålagt
saksbehandlingsfrister for. I tillegg hadde prosjektgruppen et mål om at normert
saksbehandlingstid for NVE' s sakstyper skulle legges ut på Internett.

I kartleggingene av de ulike sakstypene blir seksjonene bedt om å anslå en omtrentlig
saksbehandlingstid og i mange tilfeller har RpS i tillegg regnet ut en gjennomsnittlig
saksbehandlingstid for et utvalg av saker. Saksbehandlingstid skaper ofte mye diskusjoner i
kartleggingsmøtene og er ikke en helt enkel sak å bli enige om. RpS må vurdere videre
fremgangsmåte for å komme i mål med dette tiltaket.

Normert saksbehandlingstid må altså jobbes videre med, videre verifiseres i seksjonene og
tilrettelegges for bruk i foreløpig svar og på Internett.

Bakgrunnsnotat om normert saksbehandlingstid har doknr 200302708-40 og -43.

7METODIKK

I dette kapitlet oppsummeres de viktigste metodene som har vært brukt for arbeidet med
støtteverktøy og fokus på saker inn.

Utgangspunktet for arbeidet med støtteverktøy og fokus på saker inn har vært en kartlegging av
utvalgte kjerneprosesser, i de enkelte seksjonene som jobber med vedtaksprosesser. Utvelgelsen
av kjerneprosesser har blitt gjort i samråd med seksjonssjefene i de enkelte seksjonene, og det
ble lagt vekt på at oppgavene skulle være sentrale i det daglige arbeidet.

Kartleggingen har skjedd ved hjelp av "gråpapirmetoden", som går ut på å kartlegge hvert enkelt
trinn i behandlingsprosessen. Hvert enkelt trinn har blitt markert med stikkord, langs en tidsakse
på et gråpapir som ble hengt opp på veggen. Trinnene i saksbehandlingen har blitt beskrevet av
saksbehandlere i hver enkelt seksjon, i et eget kartleggingsmøte. Det har vært opp til
seksjonssjefen å utpeke de saksbehandlerne som har deltatt. Noen ganger har hele seksjonen
deltatt, mens andre ganger har utvalgte erfarne saksbehandlere deltatt. Metoden har gitt et godt
grunnlag for å finne ulike arbeidsmetoder mellom saksbehandlere i behandlingsprosessen, samt
at det har tydeliggjort hvert enkelt trinn. Videre gir metoden en omforent beskrivelse av
behandlingsprosessen, noe som er en fordel for den videre oppfølgingen.

Samtidig med kartleggingen av hvert enkelt trinn i behandlingsprosessen, har det blitt markert
forbedringspunkter. Dette er forslag til forbedringer, for eksempel at det gjennomføres
mottakskontroll, at ulike informasjonsbehov i en og samme prosess inntas i ett og samme brev, at
saken på et tidligere stadium i saksbehandlingsprosessen oversendes andre seksjoner i NVE, osv.
Fors lagene til forbedringspunkter har dels kommet fra Rett på Sak, og dels fra saksbehandlerne
selv. Ved å visualisere de enkelte trinnene i behandlingsprosessene, har vi oppnådd at alle har
hatt et godt utgangspunkt for å delta i diskusjonene.

I kartleggingsmøtene har det også blitt markert "Obs-punkter". Dette har vært særlige forhold
som saksbehandlerne bør være oppmerksomme på i behandlingen av denne typen saker.
Eksempler her kan være at høringsfrister koordineres med kommunene, for å sikre at de får tid til
å behandle saken i de relevante fora.

Etter kartleggingsmøtet har Rett på Sak bearbeidet stikkordene, og skrevet ut en litt mer detaljert
prosessbeskrivelse. Denne har vært sendt ut i forkant av et verifiseringsmøte.

Verifiseringsmøtet har hatt til formål å få verifisert prosessbeskrivelsen, og fordele ansvar og
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oppgaver for den videre oppfølgingen. På dette møtet har seksjonssjefene deltatt, så langt det har
latt seg gjøre. Generelt har det vært lagt opp til at seksjonene selv har fått ta stilling til hvilke
forbedringspunkter de ønsker å gjennomføre, ut fra at kvaliteten skal bli bedre og at hverdagen
skal bli enklere. Det har ikke blitt jobbet videre med tiltak seksjonene selv ikke ser som
fonnålstj enlig.

I etterkant av verifiseringsmøtet har det blitt utarbeidet en mer detaljert prosessbeskrivelse, som
skal inngå i et kvalitetssystem. De ulike tiltakene har blitt fulgt opp av Rett på Sak, i den forstand
at ferdigstillelsen har vært etterlyst. Rett på Sak har også hatt ansvaret for å fullføre enkelte
tiltak.

I Energi- og markedsavdelingen har arbeidet i stor grad vært knyttet til etableringen av et
kvalitetssystem, hvor forbedringspunktene har blitt integrert i kvalitetssystemet. Et eksempel her
kan være bruk av standardiserte maler, som det vises til i kvalitetssystemet. Malene er imidlertid
gjort tilgjengelige gjennom DocuLive.

Erfaringene med bruken av denne metodikken har vært utelukkende positive. Det har flere
ganger vist seg at de som i utgangspunktet har vært negative til å delta i kartleggingsmøter, i
løpet av møtet har endret innstilling og deltatt aktivt og på en positiv måte. Gjenkjennelighet og
nærhet til egne arbeidsoppgaver er sannsynligvis en faktor som har stor betydning for den
positive deltagelsen fra de enkelte saksbehandlerne. Også muligheten til å påvirke
forbedringspunkter trekker i samme retning. Rett på Sak har dessuten tydelig kommunisert at
prosjektet skal hjelpe den enkelte saksbehandler og seksjon mot en enklere hverdag, og at
tiltakene ikke er bestemt "ovenfra og ned". Dette har også bidratt til at tiltakene har blitt godt
mottatt. Et siste poeng er at saksbehandlerne har møtt interne medarbeidere, noe som kan ha
bidratt til at terskelen for å påpeke egne styrker og svakheter er lavere.

8. VIDERE ARBEID

I de kommende to årene skal "Rett på sak":

•
•
•
•

•

•

•

Utvikle og implementere de tiltakene som allerede er identifisert i EM og KT (jf over)
Kartlegge de sentrale vedtakstypene (kjerneprosessene) som gjenstår i KT og EM
Avklare behov for kartlegginger i V, H og A
Fortsette arbeidet med generelle forbedringstiltak, som foreløpig svar, mottakskontroll,
saksbehandlingsfrister, rapportering til DM osv
Avdelingenes kvalitetshåndbøker må bygges opp videre og deretter vedlikeholdes av
avdelingene. Prosessbeskrivelsene må være levende dokumenter.
Starte opp arbeidet med å bygge opp en overordnet kvalitetshåndbok for NVE, som
inneholder felles prosedyrer (underskriftsrutiner, myndighet/delegeringer, felles
tilsynsprosedyrer osv)
Arbeidet med IKT som hjelpemiddel og støtte i oppgaveløsningen må intensiveres .
Forbedringene vi finner er ofte knyttet til IKT på en eller annen måte. Utviklingsarbeid
innenfor IKT stiller store krav til heihetstenking. Utfordringene angår blant annet struktur på
informasjon på Internett og intranett, utvikling av web-skjema og innrapporteringer,
systemenes funksjonalitet, kompetanse, kvaliteten på fagdatabaser osv. Dette er utdypet i
NVEs !KT-strategi for 2007-2010.
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Vedlegg 1. Sluttregnskap (ekskl. lønnskostnader) for prosjektperioden 2004-2006

Konto Konto

6430 PCer -ko

6531 IT ro ramvare - vedl.h.

6610 Fa li konsulentt enester

6613 IT-konsulentt'enester

6750 T knin skostnader

6760 Aviser, kontorlitteratur, kart

6790 Andre kontorkostnader

7040 Reise & diett m.m.

7060 Studiereiser, kon resser, ekst. seminar

7062 Kurs

7350 Møtekostnader

7790 Diverse kostnader

3410 Støtte fra Statskonsult

SUM

Belø

15 200

100 625

774 069

258 785

224

8 000

43 905

72 274

7 400

30 594

29692

-400 000

940 769

Tabellen over viser en oversikt over økonomisk ressursforbruk for "Rett på sak" fra oppstart i
2004 til prosjektet ble avsluttet i 2006. Størsteparten av midlene ( ca 1.13 mill) har gått til faglig
konsulenttjenester fra Ciber AS og til IT-konsulenttjenester fra Software Innovation i forbindelse
med utbedringer av saksbehandlingssystemet DocuLive. I underkant av kr 200 000,- har gått til
drift av prosjektet, fordelt over tre år.
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