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1 Innledning

NVE er et fagdirektorat under OED, en unik kunnskapsorganisasjon og en viktig samfunnsaktør innen
vann og energi. NVEs arbeidsområde blir stadig viktigere for et samfunn i endring, og det er derfor
nodvendig alegge til rette for en framsynt og fleksibel organisasjon, for bestå gjøre oss i stand til å løse
fremtidens utfordringer.

Sist NVE gjennomførte en helhetlig organisasjonsgjennomgang var i 2000. Etter den tid er det gjort en
rekke justeringer og tilpasninger i forhold til de arbeidsoppgavene NVE skal utføre. Blant annet ble
skredansvaret lagt til NVE fra 2009. Ytre påvirkning i form av klimaendringer, økt fokus på
samfunnssikkerhet og internasjonale forpliktelser og føringer, er ett utgangspunkt for å se på NVEs
organisasjon på nytt. Viktige premisser for organisasjonsgjennomgangen har vært politiske føringer
gjennom blant annet Stortingsmeldinger, etablering og integrering av nasjonalt senter for overvåking av
store fjellskred og EUs tredje energimarkedspakke.

At det er 12 år siden forrige gjennomgang tilsier i seg selv at det er behov for en gjennomgang med tanke
på mest mulig effektiv og kvalitativ god oppgaveløsning. Videre vil NVE i de nærmeste årene møte nye
og nå ukjente utfordringer. Organisasjonen må løpende tilpasses.

NVEs visjon, hovedmål, kjerneverdier og strategi har gitt retning til prosjektgruppens arbeid.

NVEs visjon er: "Vann og energi for en berekraftig utvikling". Dette innebærer at vi skal ta
hensyn til samfunnssikkerhet, klimautfordringer, miljø, velferd og verdiskapning i et
generasjonsperspektiv.

NVE skal, etter hovedmålene:
Ivareta miljø- og brukerinteresser i vassdrag
Ivareta sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen, og sikre samfunnet mot skred- og
vassdragsulykker
Fremme verdiskapning gjennom effektiv og miljømessig akseptabel energiproduksjon
Fremme effektiv og sikker overføring og omsetning av energi og effektiv energibruk

NVEs kjerneverdier er: åpen, pålitelig, effektiv og ansvarlig. Disse skal kjennetegne NVE og det
vi gJor.

For strategiperioden 2012-2016 har NVE valgt afokusere pa 7 utvalgte omrader. Disse er: klima,
samfunnssikkerhet og varsling, internasjonal virksomhet, velfungerende energisystem og
energimarked, tilsyn, faglig rolle og kommunikasjon, og organisasjon og ledelse.

Formålet med OU2012 er afinne en best mulig måte å organisere oppgavene på. NVE skal være
forberedt på de utfordringene vi står overfor og legge til rette for effektiv oppgaveløsning og gode
samarbeidsrelasjoner i organisasjonen, slik at vi får visjonen om "vann og energi for en bærekraftig
utvikling" til leve.

PG har fått mange konstruktive innspill om endringer og har gjort valg i forhold til dette. I disse
spørsmålene er det sjelden ett rett svar.

Prosjektgruppen (PG) har jobbet med organisering av NVE. Det er imidlertid viktig vere bevisst at
organisasjonsstruktur kun er ett av flere virkemidler for en velfungerende organisasjon og effektiv
oppgaveløsning. Andre virkemidler PG har sett på er intern kultur for samhandling, teknisk tilrettelegging
for informasjonsflyt og informasjonsdeling og fysisk innplassering.
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I gjennomgangen av avdelingene er detaljeringsnivået ulikt avhengig av om det er foreslått endringer eller
ikke, og om oppgavefordeling og struktur har hatt betydning for forslagene. Det har vært utfordrende å
finne rett detaljeringsnivå. PG har valgt å ikke gå mer i detalj enn nødvendig for å forklare forslagene.

Endringene er foreslått innenfor dagens ressursramme. Eventuelt behov for økte ressurser eller
omfordeling av ressurser vil bli håndtert i den ordinære budsjettprosessen.

2. Prosjektgruppens forslag

PG har lagt til grunn noen overordnede mål og prinsipper som har vært rettesnor for forslaget til ny

organ i sas j onsmode 11.

For PG har det vært sentralt i valg av modell at NVE skal være en solid og framsynt kunnskapsetat som

med faglig autoritet ivaretar sine roller i den daglige forvaltning og i beredskapssituasjoner.

Flytting av seksjoner og oppgaver mellom avdelinger bør bare gjøres dersom man 1111har tro på at en

slik flytting gir merverdi, enten knyttet til bedre oppgaveløsning, ved at man etablerer andre

samarbeidsrelasjoner eller ved at det utløser andre måter å løse oppgaver på.

Norge vil bli forpliktet til å opprette en uavhengig el- og gassmarkedsregulator. Det er sentralt er

at regulator er faglig robust og ressursmessig rigget for a ivareta sine myndighetsoppgaver,

herunder til pavirke EUs regelverksutvikling. Det vil være et felles ansvar for den uavhengige

regulatøren og direktoratet å sikre en helhetlig og fremtidsrettet energiforvaltning.

PG foreslar at det opprettes en avdeling for elmarkedstilsyn (ET) i NVE, som tillegges ansvar og
oppgaver som samsvarer med regulatoroppgavene definert i direktivet.

Overordnet og systematisk kunnskap om energisystemet er essensielt for mange av NVEs

oppgaver, også de som legges til ET. NVE skal fortsette oppbyggingen av et modell- og

analysemiljø, men med en sterkere samordning med konsesjonsbehandling og sammenhengen

forbruk - produksjon i normal- og knapphetssituasjoner.

Modell- og analysemiljoet blir konsentrert i direktoratets energiavdeling (E). EA og EN er
sentrale for utviklingen av dette miljoet, og vil fortsatt vere en del av E, med unntak av de deler
av EN som erfares/ått lagt til ET

Tilsyn og beredskap på våre fagområder er viktige for samfunnssikkerheten, spesielt i lys av et

klima i endring. Tilsyns- og beredskapskompetansen bør derfor styrkes. Det er også behov for å

se helhetlig på det operative beredskapsarbeidet, herunder beredskapsplanverk, øvelser og

krisestøtte.

PG foresl@r at det opprettes en nyavdeling for tilsyn og beredskap (TB). I denne inng@r KD, KM
og EB som alle har ansvarfor tilsyn med vassdrags- og energianlegg. Ansvaret for d koordinere
NVEs samlede tilsynsaktivitet, og videreutvikle en sterk tilsynskultur, legges til avdelingen. PG

foreslår videre at EB tillegges et helhetlig ansvarfor NVEs beredskapssystemer og
krisestottefunksjon.

Konsesjon er et hovedområde for NVE. Nettmeldingen, flere enkeltsaker og stort offentlig fokus

understreker behovet for en sterk og effektiv konsesjonsavdeling.

PG foresl@r at Konsesjonsavdelingen (K) rendyrkes, og at denne skal bestå av dagens
konsesjonsgivende seksjoner. Systemkunnskap og tekniske og okonomiske analyser bor strkes i
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alle typer konsesjonsbehandling og i energiforvaltningen for ovrig. Kompetansen pd dette

konsentreres i E.

Forsyningssikkerhet skal vies stor oppmerksomhet. PG ser forsyningssikkerhet som et samvirke

mellom konsesjonsbehandling, tilsyn, beredskapskrav, systemkunnskap, økonomisk regulering,

markedsadferd med mer.

Forsyningssikkerhet vil vere et felles anliggende for direktoratet og elmarkedstilsnet (ET). EN

og EB vil vere forende i dette arbeidet.

NVE har som en hovedoppgave sikre samfunnet mot skred- og vassdragsulykker. NVE må i

tiden som kommer befeste og videreutvikle skredrollen, innenfor de rammer som er trukket

gjennom behandlingen av flom- og skredmeldingen. NVE er tillagt ansvar for å etablere et

nasjonalt senter for overvåking av store fjellskred, som skal være en del av NVE.

PG ser det som naturlig å løse disse oppgavene innenfor eksisterende avdelingsstruktur for H og

SV. De interkommunale selskapene Åknes/Ta.fjord Beredskap (ATB) og Nordnorsk

Fjel/overvåking (NNFO), som det er besluttet skal.fases inn i NVE, foreslås lagt til en nyopprettet

seksjon for store fjellskred i SV. Innfasing forutsetter enighet om betingelser for overdragelse

med nåværende eiere. For å videreutvikle og bedre koordinere det geofaglige miljøet i NVE,

foresl@r PG å opprette en funksjon som geofaglig koordinator i SV-stab.

NVE Anlegg skal fortsatt være et spesialisert miljø med unik spisskompetanse for NVE. Denne

kompetansen er særdeles viktig i beredskapssammenheng. Samtidig må NVE Anlegg møte

kravene til ryddig og effektiv drift.

PG.foreslår at eierstyringen av NVE Anlegg profesjonaliseres ved at det opprettes en

styringsgruppe og at det etableres en formell lederfunksjon for NVE Anlegg. Organisatorisk

tilhorighet skal fortsatt vere i SV.

NVE har behov for et robust kompetansemiljø for budsjett- og virksomhetsoppfølging. Dette

miljøet skal arbeide bredt og helhetlig i organisasjonen for asikre en best mulig ressursutnyttelse.

PG foresl@r at det bygges opp et miljo i A0 som skal hndtere budsjettprosessen, innkjopsfaglig

oppfolging, og pd sikt FoU-koordinering.

Oppgaver som naturlig kan ivaretas av avdelingene bør ikke ligge i VED-stab.

PG foreslår at dagensfagoppgaver innen strategi og kommunikasjon fortsatt skal ligge i VED-

stab. På sikt overfores FoU-koordinering til A0. INs strategiarbeid skal styrkes og synliggjøres,

og ligge i VED-stab.

Valg av organisasjonsmodell er kun ett av flere virkemidler for et velfungerende

forvaltningsorgan.

PG legger stor vekt på å synliggjøre og understreke samarbeidsflater og koordineringsbehov

mellom ulike enheter. Fysisk innplasseri11g, arbeidsformer og prosesser, nytt intranett, mytt

saksbehandli11gssystem og realisering av den vedtatte IKT-strategien er alle viktige elementer for

en framtidsrettet og velfungerende organisasjon. Alle disse prosessene er igangsatt og må spille

sammen for å få realisere effektene av å etablere en myorga11isasjo11.
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Forslag til nytt organisasjonskart

VED

VED-stab

IN KS

Elmarkeds-
tilsynet ET

EK+
EN

EP

Energi E

EA

Konsesjon K

KE

Tilsyn og
beredskap TB
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HB
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EF

Kl KO HF

5kred- og Adrinstr asyon
vassdrag SV A

Anlegg AA

SVA
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KSK

KV

KM HG
EO

EN HHD

ER HHT

HI

HM
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HV

AIT

SVK
AJ

je'lskt d
APO

RM AO

RN

RS

RV

RO

I omtalen har PG benyttet de nye avdelingsbetegnelsene, men beholdt dagens seksjonsbetegnelser for å
sikre gjenkjenning. Nye seksjonsbetegnelser vil komme på plass etter ny organisasjonsstruktur er endelig
vedtatt.

Der ikke annet er spesifisert skal seksjonene ivareta den samme oppgaveporteføljen som i dag. Det er
videre opp til den enkelte avdelingsdirektor a initiere endringer i oppgaveportefølje mellom seksjonene i
egen avdeling, og også eventuelt foreslå sammenslåing av seksjoner eller opprettelse av nye seksjoner.
Det er også mulig å se for seg andre måter å organisere arbeidet internt i avdelingene pa - for eksempel
større grad av teamarbeid, matriseorganisering eller lagstruktur. Prosjektgruppens primære fokus har vært
på avdelingsstruktur, og avklaring av hvilke oppgaver som skal ligge til hvilken avdeling.

3. Bakgrunn

Det er den senere tid fremlagt flere nye stortingsmeldinger, gitt føringer i form av EU-direktiver, samt at
NVE har fått nye ansvarsområder. Dette har vært utløsende for OU-prosjektet. Som grunnlag for den
organisatoriske diskusjonen er det utarbeidet flere interne dokumenter. Alle disse dokumentene har
dannet basis for de forslag prosjektgruppen fremlegger.

Etter PGs vurdering er særlig følgende utredninger og stortingsmeldinger av relevans for NVEs
organisatoriske diskusjon:

St.meld. 14 (2010-2011) "Mot en grønnere utvikling" og Innst. 44 S (2011-2012). Meldingen
angår Norges energi- og klimainitiativ i utviklingsland.
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St.meld. 14 (2011-2012) "Vi bygger Norge -om utbygging av strømnettet" og Innst. 287 S
(2011-2012).
St. meld.15 (2011-2012) "Hvordan leve med farene- flom og skred" og Innst. 358 S(2011-
2012).
St.meld. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk" og Innst. 390 S (2011-2012). Denne
meldingen omfatter utslippsdelen av klimapolitikken. Det er ventet en egen stortingsmelding
om klimatilpasning i 2013.
St. meld. 29 (2011-2012) Samfunnssikkerhet". Meldingen ble lagt fram 15. juni 2012, og er
ikke ferdigbehandlet i Stortinget.
NOU 2012:9 Energiutredningen - verdiskaping. forsyningssikkerhet og miljo". Etter planen
vil NOU en bli fulgt opp gjennom en Stortingsmelding våren 2013.
NOU 2012: 14 Rapport fra 22. juli-kommisjonen. For NVE er særlig de vurderinger som
angår ansvar og organisering av krise- og beredskapsarbeidet innenfor
samfunnssikkerhetsfeltet av interesse. Utredningen ble framlagt 13. august 2012 og er sendt
på offentlig høring, med frist 7. september 2012. Videre oppfølgingen av utredningen er ikke
avklart.

Videre griper en rekke EU-direktiv direkte inn i NVEs arbeidsområde. Det mest aktuelle, som gir størst
organisatoriske konsekvenser, er EUs 3. energimarkedspakke. OED har denne for tiden til behandling
med tanke på inkorporering i EØS-avtalen. Direktivet krever etablering av en uavhengig gass- og
elmarkedsregulator. Dette kravet er medvirkende til at OU-prosessen startet nå. Etter at prosessen kom i
gang, viser det seg at fremdriften er noe forsinket. PGs forslag til organisasjon har imidlertid tatt hensyn
til de krav direktivet stiller.

Som nasjonal skredetat har NVE også fått ansvaret for opprettelse og integrering av et nasjonalt senter for
overvåkning av store fjellskred. Dette innebærer at de to interkommunale selskapene Åknes/Tafjord
Beredskap IKS og Nordnorsk Fjellovervåking IKS skal bli en del av NVE, gitt enighet med nåværende
erere.

Som forberedelse til OU-prosjektet utarbeidet VED-stab et notat som identifiserer trender og utfordringer
på NVEs område (vedlegg 1 ). Dette notatet identifiserer tema vi som organisasjon vil måtte forholde oss
til i årene som kommer, og identifiserer også utfordringer knyttet til dagens organisering av NVE.
Områdene som er identifisert er:

Klima
Samfunnssikkerhet
Forsyningssikkerhet
EU/internasjonalt
Regulatør
Konsesjonsbehandling
Nettutvikling
Energibruk
Tilsyn
FoU
Organisatoriske utfordringer

Mandatet for opprettelsen av prosjektet og referansegruppen inneholdt også viktige premisser og føringer
for arbeidet ( vedlegg 2 og 3).

For å sikre at sentrale arbeidsområder ble grundig diskutert og for å spenne ut det organisatoriske
mulighetsrommet på enkeltområder ble det oppnevnt 7 arbeidsgrupper. Gruppene skulle belyse
problemstillingene og drøfte ulike reelle organisatoriske alternativer innenfor rammene av sitt mandat.
(vedlegg 4). Disse gruppene har arbeidet med følgende tema:
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AG 1: Regulatør/EUs 3. energimarkedspakke
AG2: Konsesjon og analyse
AG3: Krisestøtteenhet
AG4: Overvåkning og varsling
AG5: Oppfølging av konsesjoner og vedtak
AG6: NVE Anlegg
AG7: Klima

Arbeidsgruppenes rapporter er tilgjengelige på DL201201194 og på prosjektets intranettside. Et
sammendrag av deres vurderinger og PGs behandling av disse er gjennomgått i kapittel 9.

PG har for sitt arbeid utarbeidet et notat som beskriver NVEs ulike roller (vedlegg 5). PG har brukt
notatet som bakgrunn for diskusjon og noen av forslagene og utfordringene som påpekes i rapporten.

Både i forslaget om å etablere en egen tilsyns- og beredskapsavdeling, profesjonalisering av eierstyringen
i NVE Anlegg og i forbindelse med opprettelsen av ET har rollevurderinger vært sentrale i PGs
vurderinger. Også der det ikke foreslås organisatoriske endringer, har PG påpekt forhold knyttet til roller.
Målet er at prosjektet både gjennom organisatoriske grep og gjennom andre føringer og avklaringer skal
sikre rolleklarhet og en sterk rollebevissthet, og at NVE framstår som et ryddig og tydelig
forvaltningsorgan.

4. Dagens organisasjonskart

NVEs organisasjonskart var ved oppstarten av prosjektet slik:

NVEsorganisasjon
Per Sanderud

Kjell Otto Bjomå

Gunn Oland

Arrv, bibliotei og museumsoran ng AA

Dr.ft og service AD

lnformasJonsteknolog AIT

Bjorn Svenungsen

Juridisk radgrvning A)

Personal og organi;asjon APO

Kjell Repp Okoromi AO

Hydrologi

Marit Lundteigen Fossdal

Aralyse EA

Beredskap EB

£nerg,t:ruk EE

Fornybar energi EF

Kraftmarked EK

Nett EN

Pris ng av nett-tjenester EP

ResSJrsER

Okoomisk regulering EO

mMorten Johnsrud

Bre, is og sno HB

Geoinforras,on HG

Hydrometri
- Tekrikk og feltdritt HHT

Hydrometrr - Datakvalitet HHD

>-lydrol"lformatikk HI

Hydrologisk modellering HM

Sediment og erosjon HS

13 Konsesjon

Rune Flatby

Damsikkerhet KO

Energikonsesjon KE

Miljotilsyn KM

Nettkonsesjon KN

Areal og sikring SVA

Skred- og
flomkartlegging SVK

Skredk annskap
og formidling SKF

Anne Britt Lelfseth

s Re9on Midt-Norge RM

2 Reon Nord RN

5s
Region Sor RS

a:

Region Vest  RV

Region Os,  RO

Smkraftverk KSK

Vassdragsinngrep KI

Vassdragskonsesjon KV

? Re9on Mat N>roe

Region7 Nord

Vannbalanse HV
Region Vest

Varsling av flom og
Jordskredfare HF

Region Ost
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Verken interne innspill eller eksterne rammer som var utgangpunkt for OU2012 har direkte påpekt

mangler eller problemer ved dagens organisering. Imidlertid er særlig kravene i 3. energimarkedspakke,

og innfasingen av store fjellskred av en så omfattende karakter at PG mener dagens avdelings- og

seksjonsstruktur bør endres.

5. Organisering av prosjektet

Det ble i DM 9.2.2012 etablert en prosjektgruppe (PG) med Per Sanderud (VED) som prosjektleder. PG

ble sammensatt av Gurid Lunde (APO), Ingunn Asgard Bendiksen (AJ) og Atle Tostensen (VED-stab).

Prosjektet fikk navnet OU2012 og startet sitt arbeid 1. mars 2012.

Prosjektgruppen fikk følgende mandat:

"Klimaendringer, samfunnssikkerhet og internasjonal p@virkning er sterke drivkrefter for

utvikling innen NVEs arbeidsfelt. Tredje markedspakke setter klare krav til uavhengig regulator

av kraftmarkedet.

Med utgangspunkt i disse utfordringene skal prosjektgruppen foreta en vurdering av NVEs

organisasjon. Gruppen skal soke dfinne den mest hensiktsmessige måte11 å innrette NVEs

organisasjo11 på.for å møte de myeutfordringene. Samarbeidsformer og kontaktflater mellom

tilgrensende.fagområder skal tillegges spesiell vekt. Prosjektgruppen skal ha tett kontakt og

hyppige moter med referansegruppen, og skal holde DM orientert om framdrift i prosjektet.

Prosjektgruppe11 har.fullmakt til å etablere undergrupper for utredning etter behov.

Prosjektgruppen kan etter behov søke ekstern bistand.

Prosjektgruppen skal legge.frem.forslag til organisering av NVE til DM 1. oktober 2012. "

Samtidig ble det opprettet en referansegruppe (RG) med 9 personer, med en representant fra hver

avdeling (5), en fra regionkontorene (I), en fra KS/IN ( 1) og representanter fra TMO (2). RG har bidratt

med synspunkt og innspill underveis i prosjektet, samt kvalitetssikring. Gruppen hadde følgende

sammensetning: Hallvard Berg (SV), Anne Cathrine Sverdrup (SV regionkontorene), Svein Taksdal (H),

Siv Sannem Inderberg (K), Nils Martin Espegren (E), Rune Dahl (A), Hanne Bakke (KS/IN), Gudrun

Høverstad og Siri Hau Steinnes (tjenestemannsorganisasjonene (TMO)).

VED har holdt DM orientert om fremdriften i prosjektet gjennom de ordinære direktørmøtene.

Det ble oppnevnt 7 arbeidsgrupper for å utrede sentrale tema.

Dette har gitt følgende prosjektorganisasjon:

G
Prosjektgruppe:

Per Sanderud. prosjektleder
Gurid Lunde (100%)
Ingunn Asgard Bendiksen ( 100%)
Atle Tostensen(30 %)

Referansegruppe

Arbeids-
gruppe 1

Arbeids-
gruppe 2

Arbeids-
gruppeN

Representanter fra:
SV
H
K
E
A
Reg. kontorene
TMO
IMO
INKS
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6. Fremgangsmåte og arbeidsform

PG har stort sett hatt ukentlig prosjektmøter samt daglig dialog underveis. Gruppen har også hatt ett to-

dagers møte utenfor huset. Ulike fagmiljøer er trukket inn underveis i prosessen.

For å innhente erfaringer og ideer har PG hatt møter med Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Klima-

og forurensningsdirektoratet. I tillegg er det innhentet informasjon om Post- og teletilsynet sin

regulatorfunksjon.

Underveis i prosjektet har RG bidratt med nyttige og konstruktive spørsmål og innspill. RG har blitt

fortløpende informert om milepæler. Det har vært 5 møter mellom PG og RG. Referat er tilgjengelig på

DL 201201194.

DM opprettet på initiativ fra PG 7 arbeidsgrupper på tvers av linjeorganisasjonen. Disse ble etablert for å

få et bredt informasjonstilfang og for å skissere og vurdere ulike organisatoriske løsninger. Ved

sammensetting av gruppene ble det søkt å få inn representanter fra alle berørte fagmiljø, samtidig som det

ble vektlagt aholde gruppene så små og effektive som mulig. DM og RG ble bedt om komme med

synspunkt på valg av temaer og deltakere i arbeidsgruppene. Notat til DM av 19. mars om opprettelse av

arbeidsgruppene er vedlagt rapporten (vedlegg 4).

Arbeidsgruppenes rapporter ble presentert på direktørmøte 21.mai, for RG og representanter for TMO

22.mai og i et etterfølgende allmøte samme dag.

19. juni la PG frem en skisse til nytt organisasjonskart. Skissen ble presentert av VED i en samling for

alle deltakerne i arbeidsgruppene, RG, DM og representanter for TMO. VED ga samme informasjon i et

allmøte samme dag.

PG ba om synspunkt på den fremlagte skissen, og har mottatt en rekke innspill. Et sammendrag av disse

er vedlagt rapporten (vedlegg 6). I forkant og etterkant av presentasjonen av skissen har PG hatt møter

med ledere, seksjoner og miljøer som blir særlig berørt av forslagene.

7. Informasjon og kommunikasjon underveis

PG har vært opptatt av aha størst mulig åpenhet i prosjektet. Kommunikasjonsarbeidet har lagt vekt på

informasjon, dialog og innspillsmuligheter fortlopende i prosessen. Det har på hvert trinn av prosessen

vært understreket at alle former for innspill er velkomne, og det er opprettet ulike kanaler for dialog. PG

har vært tilgjengelig for møter og konsultasjoner med alle som har ønsket det.

Informasjon fra prosjektet har blitt formidlet gjennom intranettet, på allmøter, avdelingsmøter, i møter

med TMO samt på fagsamlinger.

Informasjon om og fra prosjektet, arbeidsgruppenes rapporter, referater fra referansegruppemøtene og

innspill til prosjektgruppen har blitt lagt ut på et eget område på intranettet . Bakgrunnsdokumentene og

arbeidsgruppenes dokumenter er også lagt tilgjengelig i filarkivet på NVEs fellesdisk og på sak

DL201201194.

Prosjektet har hatt en egen e-postadresse OU20l2@nve.no. Etter ønske fra RG ble det også opprettet et

nettbasert diskusjonsforum på Yammer. I tillegg til diskusjoner og muligheten til stille spørsmål, ble det

avholdt nettmøte med PG på Yammer 11. mai.

PG har bedt RG om synspunkt på informasjonsarbeidet og RG har kommet med forslag og innspill på

tiltak underveis i prosessen. Disse har PG i stor grad fulgt.
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Mange har benyttet anledning til å komme med synspunkt og innspill underveis i prosjektet. Disse har i

hovedsak kommet etter fremleggelsen av arbeidsgruppenes rapporter og etter presentasjonen av

organisasjonsskissen 19. juni. For PG har det vært svært nyttig å få disse innspillene. De har bidratt til et

styrket informasjonsgrunnlag, som kvalitetssikring og som grunnlag for det endelige forslaget som nå

fremmes.

VED har holdt DM løpende orientert gjennom direktørmøtene. DM har for egen kompetansebygging

besøkt Energistyrelsen og Energitilsynet i Danmark og Elmarknadsinspektionen i Sverige for å innhente

erfaringer fra organisasjoner som allerede har tilpasset seg EUs 3. energimarkedspakke.

8. Videre prosess

Forslaget til ny organisasjon overleveres med dette til DM. Prosjektgruppen foreslår at DM sender

forslaget på høring i organisasjonen med frist 23. september. PG sammenfatter høringsuttalelsene og

vurderer endringer som følge av høringen. Saken fremmes så for DM, etter planen 8. oktober. Deretter

skal forslaget drøftes og forhandles med TMO i tråd med Hovedavtalen. Dette ivaretas av APO, i henhold

til vanlig prosedyre.

Etter at ny organisasjonsstruktur er forhandlet, skal medarbeidere innplasseres i den nye strukturen. Nye

og ledige stillinger som ikke innplasseres/besettes ut fra gjenkjennelse skal kunngjøres og rekrutteres på

vanlig måte. Prosessen knyttet til dette er beskrevet i eget notat som er forelagt TMO (vedlegg 7).

Ny organisasjonsstruktur skal etter planen tre i kraft fra 1.1.2013.

9. Arbeidsgruppenes forslag og hvordan disse er fulgt opp av PG

For fabelyst viktige problemstillinger og løfte fram ulike organisatoriske alternativer innenfor noen

utvalgte fagområder, ble det opprettet 7 arbeidsgrupper. Gruppene ble søkt sammensatt med

representanter fra alle berørte miljøer for hvert enkelt tema. Gruppene har beskrevet nå-situasjonen og

skissert ulike organisatoriske alternativer. Gruppene har drøftet fordeler og ulemper ved de ulike

alternativene, og redegjort for organisatoriske, faglige, praktiske, personalmessige, arbeidsmiljømessige

og økonomiske konsekvenser. I rapportene er det også påpekt en del andre forhold gruppene har onsket a
formidle innenfor sine tema.

I det følgende oppsummeres den enkelte gruppes anbefalinger, og PGs oppfølging av disse. Utdypende

begrunnelse av PGs forslag til organisatorisk løsning er gitt i omtalen av de enkelte avdelingene i kapittel

11-19.

PG vil innledningsvis fremheve at arbeidsgruppene har gjort et godt arbeid og at rapportene har vært

svært verdifulle for PGs arbeid. Det er gode faktabeskrivelser og det formidles mye kunnskap og erfaring

i rapportene. Forståelse av innholdet i arbeidsgruppenes rapporter er vesentlig for å forstå PGs tenking og

resonnement, og dermed for å forstå forslaget som er fremlagt. Rapportene er også et viktig innspill til det

videre utviklingsarbeidet - ogsa etter OU2012.
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9.1 AG1: Regulator/EUs 3. energimarkedspakke

Gruppens mandat var a:

Beskrive hvilke faglige oppgaver og funksjoner som m@ inn i regulatoren.

Vurdere hensiktsmessige tilpasninger utfra onsket om en funksjonell og robust
regulatorenhet.

Vurdere ulike organisatoriske modeller for regulator. Gruppen skal ikke se p@ intern
organisering i regulator, da dette vil bli et senere arbeid nar rammene for regulator er
avklart.

Vurdere behov.for stottefunksjoner (juridisk kompetanse, arkiv, budsjett, regnskap, it-støtte
og datalosninger/systemer, personal etc.) og hvordan dette kan løses mellom direktorat og

regulator.

Vurdere konsekvenser.for de E-oppgavene og funksjonene som blir igjen i direktoratet. De
organisatoriske konsekvensene av endringene i Evil bli vurdert i et senere arbeid, når
rammene for regulator er fastlagt.

Gruppen har bestått av Anne Dønnem (E-stab) leder, Ingunn Asgard Bendiksen (PG), Jorund Krogsrud

(AJ), Thor Erik Grammeltvedt (EK) og Asle Selfors (K).

Innledningsvis redegjør AG 1 for at mange sider ved opprettelsen av uavhengig elmarkedsregulator er
uavklart når arbeidet gjøres. Det følger av tredje energimarkedspakke at det skal utpekes en nasjonal
reguleringsmyndighet for el og gass som er organisasjonsmessig adskilt og funksjonelt uavhengig av
enhver annen offentlig eller privat instans. Det er klart at NVE skal utpekes som regulator, og at det skal

opprettes en uavhengig klagenemnd for regulators vedtak, men hvordan OED for øvrig onsker alose dette
organisatorisk er ikke endelig avklart.

Videre inneholder direktivene en omfattende og til dels detaljert opplisting av regulatoroppgaver. AG 1
viser til at mange oppgaver er presist angitt, og det er for disse forholdsvis enkelt å fastslå hvilke
myndighetsoppgaver som må tildeles reguleringsmyndigheten. Andre oppgaver er vagere beskrevet og
noen kan deles med andre myndigheter. Gruppen deler oppgavene i tre;

Utforming av regelverk internasjonal (EU/EØS) og nasjonalt.

Følge opp regelverket internasjonalt (EU/EØS), regionalt og nasjonalt.
Gjennomføre undersøkelser og rapportere status, internasjonalt (EU/ES), regionalt og
nasjonalt.

En detaljert gjennomgang av de enkelte oppgaver er gitt i vedlegg 1 til AG 1 s rapport, og er vedlagt her

for hendig referanse ( vedlegg 8).

AG 1 går også gjennom det som anses som kritisk kompetanse for uavhengig regulator. Her drøftes:

kraftmarkeds- og kraftsystemanalyser
teknisk kompetanse
juridisk kompetanse
informasjonskompetanse (KS)

administrative støttefunksjoner
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Basert på gruppens kunnskap om innholdet i 3. energimarkedspakke og OEDs tenking i forhold til
implementering i Norge, skisserer gruppen 4 modeller for mulig implementering i Norge. Alle fire

modellene oppfyller direktivets krav, men modellene spenner fra å legge til regulator bare de oppgaver
som er nødvendige ut fra direktivet og for å få en robust regulator, til å opprette en stor regulator med
mange tilleggsoppgaver og -funksjoner.

For alle fire modeller har AG 1 en beskrivelse av konsekvenser for direktoratet, dvs gjenstående deler av E
og øvrige avdelinger i NVE. Generelt referert vil konsekvensene for direktoratet avspeiles av hvor

omfattende oppgaver som legges til regulator.

Modell 1:  E0, EP, EK  inn,  EN  og  EA  deles, stottefunksjoner inn

Modell 1 gir regulator de ressursene som etter AG Is vurdering er nødvendig for å kunne løse de
oppgavene som følger av tredje energimarkedspakke. Modellen forutsetter at det bygges opp modell- og
analysekompetanse knyttet til kraftmarkedet og kraftsystemet både i regulatorenheten og i direktorats-
NVE. Modellen innebærer at EØ, EP og EK udelt inngår i regulator og at 1 årsverk knyttet til nedstrøms
gassregulator overføres fra EE. Videre legges store deler av EN, 11 årsverk, til regulator og 6 årsverk
innen det fagområdet som i dag dekkes av EA. I tillegg kommer stabspersoner, juridiske ressurser og

administrative støttefunksjoner, til sammen ca. 70 årsverk.

Som fordeler ved løsningen anfører AG 1 at både reguleringsenhet og direktorat starter opp med en basis
for etablering av et større analysemiljø. OED og direktoratets behov for kompetanse sikres på denne
måten. Ulemper er at man splitter et sårbart analyse- og kompetansemiljø i EN og EA og vil skape behov
for oppbygging av kompetanse i begge etater. Samlet ressursbruk må vurderes ut fra at regulatorenheten
kan bidra med de fleste av analysene som etterspørres i konsesjonsbehandlingen eller av OED.

PG legger seg i sitt forslag tettest opp til denne modellen. Imidlertid foreslår PGs at ikke så mange av Ens
fagområder overføres til ET, og at EA forblir i direktoratet. Også i forhold til støttefunksjoner ser PG
mindre behov for å overføre dedikerte ressurser enn AG 1 skisserer her. Se begrunnelsen for dette i
kapittel 12. PGs modell er diskutert med Energiavdelingen, som har gitt sin tilslutning til forslaget, gitt at
det fortsatt er mulig for ET %benytte analysekompetansen.

Model! 2:  E, EP, EK, EN  og  EA  udelt til regulator. stottefunksjoner inn

Modell 2 skiller seg fra modell I ved at alle analyseressursene i EA og EN legges til regulatorenheten.
Dette innebærer at regulatorenheten utfører oppdrag for OED og direktorats-NVE knyttet til
konsesjonsbehandling og forsyningssikkerhet.

AG I anfører som fordeler at hele EN og EA overføres til regulatorenheten og den kompetansen som er
knyttet til markedsanalyser og analyser av kraftsystemet samles ett sted. Kravet om uavhengighet er ikke
til hinder for en slik modell. Modellen vil også kunne gi en mer konsistent og enhetlig oppfølgning av
aktørene enn om oppfølgingen fordeles på flere myndigheter. En slik organisering vil også være i tråd
med den utviklingen vi ser i organiseringen av regulatorenhetene i noen andre europeiske land. Videre vil

denne organiseringen også være den som fanger opp bredden i oppgaver som følger av organiseringen av
ACER, der analyser av kraftmarkedet, utnyttelsen av systemene og vurderinger av investeringsplanene
utgjør en sentral del. Utstrakt kompetanse i reguleringsmyndigheten vil derfor være fordelaktig med tanke
på at reguleringsmyndigheten skal delta i regelverksarbeid i ACER og at det er viktig å kunne bidra i en

tidlig fase i dette arbeidet for aivareta Norges interesser.

Som ulemper anfører AG 1 at modellen vil bety at direktoratet i utgangspunktet vil stå uten ressurser

innen analyse av kraftsystemet og forsyningssikkerheten. Dette gjelder særlig kraftsystemutredning,
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systemmessig støtte til konsesjonsbehandlingen og støtte til beredskapsoppgaver. En overføring av disse

analysemiljøene som helhet til regulator betyr at direktorats NVE må anskaffe slik kompetanse fra

reguleringsenhetene i NVE, andre eksterne miljøer eller bygge opp tilsvarende miljøer fra grunnen.

OED/direktoratet har behov for kompetansen til EN og EA på samme måte som regulator har det. At

direktoratet etter oppdelingen skal stå helt uten egen kompetanse på disse områder kan synes lite

realistisk.

PG er enig i innvendingene AG 1 selv har vist til. Det er urealistisk at direktoratet ikke skal ha egen
kompetanse på nett- og systemtekniske analyser og vurderinger, der EN og EA er hovedpilarene i dag.
PG er opptatt av å styrke og målrette disse miljøene i større grad. At disse miljøene styrkes i direktoratet
vil også komme ET til gode. Det er, så langt PG forstår, ingen restriksjoner i direktivet på hvilke analyser
og vurderinger E kan gjøre for ET, så lenge disse formidles uten føringer.

Modell 3 Som modell 2, men med tilleggsoppgaver

Denne modellen innebærer at de samme seksjoner som i modell 2 inngår i regulator, men at det i tillegg
legges noen tilleggsoppgaver til regulator, som medfører ytterligere ressursbehov i regulator. De
oppgavene som drøftes er:

Årlige beregninger og utbetalinger av tariffstøtte basert på årlige bevilgninger i statsbudsjettet

(E i dag)

Årlig beregning av den nasjonale varedeklarasjonen (EK i dag)

Tilsyn med Statnett som registeransvarlig for ordningen med opprinnelsesgarantier (EK i

dag).

Oppfølging av plikten til å kjøpe elsertifikater, krav til prising av elsertifikatkostnaden ut mot

kundene, analyser av utviklingen i elsertifikat markedet og oppfølgningen av Statnett som

registeransvarlig (EK i dag)

Ulike datainnsamlingsoppgaver (flere)

Fordelen ved å legge disse oppgavene til regulator er i følge AG 1 de synergier som ligger i at det kun

bygges opp en enhet som har som ansvar og følge opp bestemmelser som regulerer kraftleverandørene og

de andre aktørene i sluttbrukermarkedet. Ulempen vil være at det uformelle samarbeidet som i dag er

mellom EF og ER på den ene siden og EK på den andre, kan være noe vanskeligere avidere fore innenfor

en uavhengig regulator.

PG ser at disse oppgavene kan legges til de etablerte økonomiske og markedsrettede miljøene i ET.
Samtidig kan det synes som E bør ha noe økonomisk kompetanse etter at ET er skilt ut. PG ser det som
naturlig at disse avklaringene skjer i forbindelse med den mer detaljerte prosessen knyttet til
oppgavefordelingen mellom E og ET.

Modell 4: Alle energirelaterte oppgaver samles i regulatorenheten, inkludert konsesjonsbehandling.

Denne modellen går ut på at alle energirelaterte oppgaver, også konsesjonsbehandling, samles i
regulatorenheten. Etter beskrivelsene i tredje energimarkedspakke vil det være en rekke oppgaver innen
energiforvaltningen som medlemsstatene kan velge alegge til regulator. På enkelte områder nevnes
eksplisitt at bestemte oppgaver kan delegeres til reguleringsmyndigheten. AG 1 nevner følgende
oppgaver:

Forvaltning av sertifikatordning og fornybardirektiv (EF)

Beredskap (EB)

Forvaltning av regelverk om varmeløsninger og energieffektivisering (EE)

Ressursoversikt, energiteknologi (ER)
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Konsesjonsbehandling (K).

AG 1 viser til at delegering av mer begrensede oppgaver innen datainnsamling eller kontroll kan være

enklere å håndtere.jf modell 3 ovenfor. Gruppen påpeker samtidig at det er et alt erna ti v ala alle disse

fem oppgavene fortsatt inngå i direktoratet. De fire krafttilknyttede direktoratsoppgaver er i ulik grad

sammenknyttet, og det kan derfor være uheldig askille ut en eller flere av disse.

AG 1 påpeker som fordel ved løsningen at regulator, som før utskillelsen fra E, vil ha et stort energifaglig

miljø til løsning av komplekse oppgaver. Som ulemper påpeker AG 1 at omfanget av tilleggsoppgaver må

stå i rimelig forhold til omfanget av regulatorvirksomheten. Dette vil være vanskelig å oppnå hvis man

overfører flere store oppgaver fra direktoratet til regulator. En slik løsning kan fremstå som en kompleks

forvaltningsmodell med sammenblanding av regulator- og direktoratsoppgaver. Delegering av

medlemsstatsoppgaver der det fattes enkeltvedtak i første instans, betyr f.eks. at det må finnes to

klageinstanser for de vedtak som reguleringsmyndighet fatter. Likedan kan det være vanskelig aha en

uavhengig reguleringsmyndighet som samtidig gjør departementsstyrte direktoratsoppgaver.

PG vil peke på at denne modellen vil legge en rekke medlemsstatsoppgaver til ET. Dette er oppgaver som

PG har ønsket å styrke i direktoratet, og anser derfor denne modellen som lite aktuell. Utdypende

begrunnelse er gitt i kapittel 13.

9.2 AG2: Konsesjon og analyse

I mandatet for AG2 heter det:

Det er onskelig d se konsesjonsbehandling, teknisklokonomisk analyse og overordnede og
helhetlige energifaglige vurderinger i sammenheng, og styrke var rolle som fagdirektorat pa disse
omrddene.

Gruppen skal drofte organisatoriske losninger for @koble overordnede tekniske og okonomiske
vurderinger av nye produksjons- og nettanlegg inn i den konkrete

konsesjonsbehandlingsprosessens vurderinger av arealbruk og miljovirkning.

Alle konsesjonsomrdder skal belyses separat.

Arbeidsgruppen har bestått av Ingunn Asgard Bendiksen (PG) leder, Kristian Løkke (K-stab), Anne Sofie

Ravndal Risnes (EN), Tore Langset (EØ) og Kristian Marcussen  (KN).

AG2 avgrenset mandatet til agjelde vurderinger og analyser som er relevante for konsesjonsbehandlingen

av fysiske vassdrags- og energianlegg, blant annet ikke omsetningskonsesjoner og avregningskonsesjon.

Gruppen la også til grunn at konsesjonsbehandling skal være en direktoratsoppgave og ikke overføres til
uavhengig regulator.

Flere seksjoner på E spiller inn ulike typer tekniske og økonomiske analyser og vurderinger i

konsesjonsbehandlingen i ulike typer konsesjonssaker. Dagens praksis er grundig beskrevet i AG2 sin

rapport, vedlegg 1.

AG2 viser også til at nettmeldingen, som ble framlagt av OED 2. mars 2012 og behandlet i Stortinget juni

2012, medfører at det blir prosessendringer for konsesjonsprosessen for de største nettsakene. Det skal

utarbeides KVU (konseptvalgutredning) og innføres ekstern/uavhengig faglig kvalitetssikring av

dokumenter før søknadsfasen. Det er ikke avklart hvilken rolle NVE får i denne prosessen. NVE blir

dessuten innstillende myndighet i store konsesjonssaker og konsesjonsvedtaket skal treffes som kongelig

resolusjon.
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Modell 1: E-alternativet: Deler av EN til Direktorats-E.

Modellen går ut på at EN splittes i to, med ca halvparten av de ansatte i regulator og halvparten i E. KSU-
oppfølging og teknisk-økonomiske analyser samt samlast (satsingsforslaget) legges i en enhet i
Direktorats-E, sammen med øvrige analysemiljøer i ER og EE.

AG2 anfører som en fordel ved denne modellen at Direktorats-NVE har inn-hus kompetanse på tekniske

og økonomiske vurderinger av konsesjonssøknader, selv om miljøet ikke legges i K. Ved alegge denne

delen av EN inn i Direktorats-E, sikres faglig felleskap med andre som vurderer energisystemet med

bakgrunn i økonomiske og tekniske analyser. Modellen kan bidra til å styrke vurderinger også av vind- og

vannprosjekter fra ER. Sammenlignet med K-alternativene (se nedenfor), kan det være lettere å sikre

uavhengig analyser fra EN hvis kompetansen er i et teknisk/økonomisk miljø og ikke i et

konsesjonsmiljø. Personalmessig vil det bli utfordrende aholde på, og bygge opp, kompetansen i EN uten

tilstrekkelig oppgaver i seksjonen. Videre satsing på nettanalyser vil være viktig for å sikre kompetanse
og miljø.

Denne modellen er nærmest det endelige forslaget fra PG. PG ser at man ikke kommer utenom å dele EN

i en direktoratsdel og en regulatordel. Etter modell I fra AG2 skal direktoratsdelen av EN fortsatt ligge i

E. Mange av argumentene og fordelene AG2 har anført er PG helt enig i, men vil særlig trekke fram at

fortsatt organisatorisk tilhørighet for EN i Evil legge til rette for et sterkt, samlet analysemiljø i E. PG

mener dette sannsynligvis vil gi de faglig sett beste innspillene i konsesjonsbehandlingen av

nettkonsesjoner. Fortsatt tilhørighet for EN i E vil også understreke at det er flere analysemiljøer i E som

er sentrale i konsesjonsbehandlingen.

Det gjenstår imidlertid noen avklaringer mellom E og K på innhold og form på innspillene fra E. AG2

sier om dette: "Etter gruppens vurdering er det ikke uenighet mellom E og K om at det skal foretas
samfunnsokonomiske vurderinger eller hva som skal inng@ i disse, men det gjenstar et arbeid pd d
avklare hvordan dette skal loses i praksis. Uklare rutiner er en del av denne utfordringen. Uavhengig av
valg av organisatorisk losning s@ er det gruppens mening at en avklaring av disse forholdene md
prioriteres. "PG slutter seg til dette. Det blir et felles ansvar for K og E framover å avklare og forbedre

denne prosessen.

Modell 2: Ki-alternativet: Deler av EN til K

Også etter denne modellen splittes EN. KSU oppfølging og teknisk-økonomiske analyser samt Samlast

(satsingsforslaget) legges i en ny enhet i K, resten av EN går til Regulator. AG2 anfører at alternativet vil

medføre et svekket Direktorats-E grunnet manglende nettkompetanse for avurdere energisystemet.

Modellen vil samtidig føre til mer analyse på enkeltprosjekter (konsesjonssøknader) fordi EN vil bli en

del av et konsesjonsfaglig miljø som ikke i dag har fokus på kraftsystemanalyse og teknisk-økonomiske

vurderinger. Videre blir KSU-ressurser og analysemiljø knyttet sterkere til konsesjonsbehandlingen. Dette

kan også være en fordel ved endring i KSU-arbeidet (jf nettmeldingen). Direktorats-NVE vil, som i alt 1,

få inn-hus kompetanse på en vesentlig del av vurderingsgrunnlaget for tildeling av konsesjon. Dette kan

muliggjøre bedre rutiner i konsesjonsbehandlingen (nett og produksjon) mellom dagens EN og KN, KE,

KV og KSK og gi bedre samarbeid ved behandling av produksjonssanlegg (vind, vann og nett).

PG hadde i sin foreløpige skisse, som ble framlagt 19. juni, denne løsningen for øye. For PG er det viktig

at ENs tekniske og økonomiske analyser og vurderinger i større grad nyttiggjøres i behandlingen av

nettkonsesjoner. Dette ville man oppnådd ved alegge EN sammen med K.

PG har i den etterfølgende prosessen forlatt dette alternativet. Ved å beholde EN sammen med de øvrige

miljøene i E som gir slike analyser i konsesjonssaker, antar PG at de faglige innspillene fra E i alle

konsesjonssaker, også nettkonsesjoner, blir best løst. EN vil også være en viktig brikke for agi den nye E
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ønsket profil gjennom tett integrasjonen mellom modell- og analysemiljøene i E. Selv om PG har vært i

tvil, har man landet på modell 1. Ytterligere begrunnelse er gitt i kapittel 13.

Modell 3: K 2- alternativet. Deler av EN samt deler av ERIEE til K

Som modell 2 når det gjelder EN, men innebærer i tillegg at også miljøer i ER og EE som gjør tekniske

og økonomiske vurderinger og gir innspill til konsesjonssøknader legges til K. AG2 anfører som

fordelene ved modellen mye av de samme fordelene som ved modell 2, men at styringen av

konsesjonsbehandlingen blir ytterligere styrket. Alternativet vil imidlertid medføre et svekket Direktorats-

E grunnet reduksjon av teknisk-økonomisk kompetanse for avurdere energisystemet. Kompetanse i de

berørte seksjonene i E deles opp.

PG har vurdert også denne modellen, men har ikke gått videre med den. Hovedgrunnen er at den ville

innebære for omfattende oppsplitting av flere fagmiljø i E-seksjonene, samtidig som PGs ønske om

fremtidig profil og rolle for E vanskelig vil kunne forenes med at så mange fagseksjoner ble delt opp.

Modell 4: R-alternativet: EN inn i regulatorenheten, regulator utforer teknisk-okonomiske vurderinger

for Direktoratet i konsesjonssaker

Alternativet innebærer at EN i sin helhet flyttes inn i regulatorenheten. EE og ER forblir i Direktorats-

NVE. Direktorats-NVE (både konsesjonsmiljø og gjenværende energifaglig miljø) innhenter

informasjon/anbefalinger/vurderinger fra regulator i enkeltsaker. Direktorats-NVE vil ikke ha egen

kompetanse til å vurdere teknisk-økonomiske og systemmessige sider ved konsesjonssakene og skal ikke

bygge opp kompetanse.

AG2 anfører at virkningene av denne modellen avhenger av samarbeidsformer og -avtaler mellom

regulator og forvaltning. Forutsatt at Regulatorenheten fortsatt skal være en del av NVE, kan OED og K

eventuelt miste innflytelse på hvordan disse analysene skal gjennomføres, men hvordan analysene skal

brukes og hvilken vekt som skal legges på dem, vil fortsatt ligge i direktoratet og departementet.

PG har lagt avgjørende vekt på at konsesjonsbehandling ikke skal være en oppgave for ET, men en

direktoratsoppgave. Dette forutsetter fortsatt sterk konsentrasjon av kompetanse på konsesjonsbehandling

og konsesjonsrelaterte fagprosesser i direktoratet. Samtidig er det i flere sammenhenger signalisert fra

OED og Stortinget at NVEs konsesjonsbehandling må effektiviseres, og konkrete prosessuelle endringer

vil komme som følge av nettmeldingen. For akunne realisere slike føringer, bør tekniske og økonomiske

vurderinger komme fra en enhet i direktoratet og ikke bestilles fra ET. PG har derfor sett modell 4 som

lite aktuell.

Andre innspill fra AG2

AG2 påpeker at gruppa i sitt arbeid fikk avklart at EA sine analyser ikke benyttes i dagens

konsesjonsbehandling i NVE. Gruppen gikk derfor ikke inn på EA sine analyser nærmere, og vurderte

heller ikke om inkludering av EA sine analyser vil styrke konsesjonsbehandlingen. AG2 påpekte

imidlertid at dette temaet bør følges opp videre.

PG ønsker at EAs analyser skal gjøres mer forvaltningsrettede, også rettet mot konkrete konsesjonssaker.

Dette er utdypet nærmere i kapittel 13.

AG2 påpeker videre at EB gir innspill i konsesjonssaker i dag. Disse omhandler ikke

tekniske/økonomiske forhold i den betydning denne gruppen ser på problemstillingen. EBs rolle i

konsesjonsbehandlingen er derfor ikke vurdert.
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PG vil påpeke at EB sine innspill i nettkonsesjoner angår plassering av anlegg, linjeføring osv. Slike
innspill er av en noe annen karakter enn de analyser og vurderinger som spesielt EN gir i
nettkonsesjonssaker. EB sine innspill er viktige, da disse er med pa a legge premissene for lokalisering av

anlegg, trasevalg osv. Kontaktflaten mellom EB (i nye TB) og Ki nettkonsesjoner er omhandlet i kapittel
15.

9.3 AG3:Krisestøtteenhet

Arbeidsgruppens mandat var:

Oppgavene kmyttet til samfunnssikkerhet og beredskap vil bli mer omfattende i NVE, blant annet
pga. klimaending. Rollen og forventningene til NVE vil sannsynligvis bli større og tydeligere. De
sentrale beredskapsomradene er flom, skred, dambrudd og kraftforsyning, i tillegg til at NVE som
etat kan rammes. En utfordring i dag er at NVE har flere beredskapsplanverk, som gir
utfordringer ved hendelser som berorer flere beredskapsomrader samtidig.

Drofte behovet for en krisestøtteenhet med spisskompetanse på NVEs beredskapsroller som
kan yte stotte pd tvers av avdelingsgrensene nr behovet tilsier det.

Foreslå ulike organisatoriske losninger for en krisestøtteenhet

Drofte hvilken rolle en slik enhet kan ha, storrelse, mandat og hvordan den kan organiseres.

Arbeidsgruppen skal ikke vurdere grenseoppgangen mellom NVE og andre

beredskapsmyndigheter knttet til hendelser

Arbeidsgruppen gjør seg kjent med arbeidet som pdgår om evaluering av vaktordninger.

Arbeidsgruppen besto av Kristian Lokke (K-stab) leder, Sverre Sivertsen (EB), Haavard Østhagen (SV-
stab), Inger Karin Engen (HF), Johannes Øverbø (APO), Erik Due (KS), Gurid Lunde (PG) og Knut
Hoseth (RN).

AG3 oppfatter at NVEs beredskapsarbeid til nå har fungert bra og at det ut fra dette ikke er noen helt
umiddelbare behov for store organisasjons- eller ansvarsmessige endringer. AG3 ser imidlertid
utfordringer fremover og at det alltid er et potensial for forbedringer. Blant annet for responstiden på
enkelte funksjoner, ressursmobiliseringen etter at en hendelse inntrer, internt samarbeid ved samtidige

hendelser, mer trening og øvelser samt bedre oppfølging av forhold avdekket i evalueringer etter
hendelser eller øvelser. Det eksisterende planverk synes å være godt gjennomarbeidet, og danner et godt
rammeverk for a ivareta NVEs ulike funksjoner i beredskaps- og krisesituasjoner, både internt og
eksternt.

AG3 påpeker videre at antall hendelser som NVE har håndtert har økt dramatisk etter at NVE fikk
ansvaret for a koordinere den statlige innsatsen for alle skredtyper. Økningen i antall hendelser stiller
vesentlig større krav til NVEs beredskapsorganisasjon og mobiliseringsevne inkludert evne til å håndtere
sammensatte hendelser. NVE må derfor ha en strømlinjeformet organisasjon for takle alle hendelsene på
den måten samfunnet forventer. Organisering og drifting av en beredskapsorganisasjon har mange
fellestrekk uavhengig av fagområde og er et eget fag. Behovet for en felles operativ krisestøtteenhet som
støtter alle fagområder synes derfor, etter AG3s vurdering, godt begrunnet.

Arbeidsgruppen har vurdert 5 organisatoriske modeller. Felles for alle modeller er at fagavdelingene
fortsatt må ha det faglige og operative ansvaret innen eget fagområde. PG har for AG3s alternativer

foretatt en samlet vurdering til slutt.
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Modell A Beredskapsorganisering som i dag med etablering av ovelsesteam

Modell A innebærer en videreføring av dagens modell der EB ivaretar alle NVEs beredskapsoppgaver og
krisestøtte for hele NVE. EB har allerede selv tatt initiativ til åta et slikt ansvar og har organisert seg for å

ivareta øvelses- og krisestøtte for alle NVEs områder. EBs rolle har utad primært vert aivareta
kraftberedskapen. Seksjonen har imidlertid kompetanse og kapasitet til å ivareta en større rolle som felles
ressurs for alle NVEs fagområder innenfor beredskap og krisestøtte. Et tydeligere mandat for EB til å

ivareta alle NVEs beredskapsområder, vil bidra til å klargjøre rollen.

Modell B Krisestøtteenhet plassert i VED-stab

Modellen innebærer at 3-4 medarbeidere overføres fra EB til en ny enhet i VED-stab for å ivareta felles

beredskaps- og krisestøttefunksjoner. Dette vil gi en synlig, direkte og nær tilknytning til VED med de

fordeler dette medfører.

Modell C Krisestotteenhet plassert som en stabsenhet i A

Modellen er lik modell B, men med organisatorisk plassering hos Administrasjonsavdelingen. Dette gir
en "nøytral" plassering, fristilt fra kraftforsyningen. Samtidig kan det være en ulempe ikke å ha en direkte
avdelingstilhørighet til en fagavdeling som er "storbruker" eller til VED.

Modell D Krisestotteenhet plassert som stabsenhet i annen fagavdeling enn A

Samme modell som B og C, men med plassering i stab hos en av de andre avdelingene; E, H, K eller SV.
Dette vil gi nærhet til en av "storbrukerne" samtidig som det markeres et skille til EBs utadrettede rolle
overfor energibransjen.

AG3 anforer til modellene B, C og Dat disse vil innebære en ryddighet når det gjelder finansieringen av

kraftforsyningsberedskapen som er gebyrfinansiert. Modellene vil medføre deling av det
beredskapsfaglige miljøet og spørsmålet er om det vil være hensiktsmessig.

Modell E Krisestotteenhet som en fastgruppe

Siste modell, E, er et forslag om å organisere en krisestøtteenhet som en fastgruppe. En liten gruppe som
trer sammen ved nærmere definerte hendelser. Fastgruppen er etter modellen foreslått sammensatt av
medlemmer fra ulike enheter i organisasjonen inkludert EB. AG3 mener at fordeler ved modell Evil være

en tett tilknytning til linjen og en fleksibel ressursbruk, men stiller spørsmål om det blir en formell og fast
nok organisering til å få tilstrekkelig tyngde og tydelighet både innenfor NVE og utad.

AG3 bemerker at en fastgruppe har mange likhetstrekk med et Beredskapsforum, som med DMs
tilslutning skulle etableres som en fast møteplass for å sikre bedre gjensidig informasjonsdeling og
samarbeid om sikkerhet og beredskap i DM. Forumet er imidlertid ennå ikke etablert.

PGs vurdering av alternativene

PG har gjort en samlet og helhetlig vurdering av AG3 ulike forslag. PG legger til grunn modell A, men
med en annen avdelingstilhørighet. Forslaget er å etablere en avdeling for Tilsyn og Beredskap (TB). I
denne inngår EB, og seksjonens ansvarsområde utvides til omfatte krisestøtte også for NVEs andre
beredskapsområder. PGs forslag må også sees i sammenheng med forslag 3 fra AGS. Se nærmere omtale

i kapittel 15.
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Andre forhold gruppen påpeker:

AG3 avdekket at det i praksis ikke er sammenfallende kriterier og praksis mht når beredskap settes

mellom hovedkontoret og regiontjenesten og mellom de ulike regionkontorene. Dette kan få uheldige

konsekvenser og arbeidsgruppen oppfatter et behov for å harmonisere kriterier og praksis.

AG3 påpeker videre at det bør avklares om gebyrfinansieringen fra kraftsektoren kan brukes til å

finansiere beredskapsarbeid på tvers av hele NVE.

Begge disse forholdene er, etter PGs vurdering, viktige å avklare. PG ser det som naturlig at TB følger

opp disse problemstillingene.

AG3 påpeker også forhold som ligger til A i dag, som vaktordninger og administrative støtteverktøy.

Dette er forhold som allerede er under oppfølging i A, og PG har ikke gått videre inn på disse.

9.4 AG4: Overvåkning og varsling

Gruppens mandat var:

Gruppen skal drofte alternative mater @organisere de ulike overvakning- og

varslingstjenestene NVE har i dag, og som vi er iferd med d bygge opp/integrere.

Vurderingen skal omfatte overvakning og varsling av flom og alle typer skred inkludert store

fjellskred.

Behovet for abygge opp/styrke geologikompetansen i NVE, kontra bruk av ekstern

kompetanse/samarbeidspartnere og organisatoriske konsekvenser av dette skal inngå i

vurderingen.

Kommunisering av varslene er en viktig del av gruppens vurderinger.

Arbeidet mi sees i sammenheng med integrering av nasjonalt senter for over@kning av store

fjellskred.

Gruppen bestod av Rune Engeset (HB) leder, Eli ydvin (SVK), Herve Colleuille (HF), Dag Norum

(KD), Erik Johnsen (KS) og Atle Tostensen (PG).

AG4 understreker at hovedmålet for NVEs overvåking og varsling er asikre liv og verdier.

Hovedelementene i NVEs flom-, snøskred- og jordskredvarslingstjenester er et nasjonalt observasjonsnett
for hydrologiske og meteorologiske data, et modelleringsapparat (prognosemodeller) og en varslings- og

formidlingstjeneste.

Hydrologisk overvåking har lang tradisjon i NVE, mens NVE fikk skredansvaret for fire år siden. Det

preger organisasjonen. Medias oppmerksomhet på naturfarer er kraftig økende. Varslingstjenestene er

første stopp for journalister, både for å skaffe seg informasjon og for å kritisere under og etter hendelser.

Dermed er varslingstjenesten viktig for innbyggernes oppfatning av både NVE og egen trygghet.

Klimaendringer forventes agi større problemer både med flom og skred. Derfor er det viktig at NVE

bygger en robust nasjonal varslingstjeneste som kan takle disse utfordringer.

Videre påpeker AG4 at NVEs overvåking og varsling er rettet mot følgende målgrupper: offentlig

beredskapsapparat, redning, dameiere/regulanter, transportsektoren, befolkningen, næringslivet og media.
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Meteorologisk institutt er den viktigste samarbeidspartneren for å lage prognoser. Regulantene er viktige

samarbeidspartnere i flomvarslingen, mens transport og friluftsliv i større grad er viktige for

skredvarslingen. Friluftslivet er en viktig målgruppe for snøskredvarslingen.

Overvåking og varsling av naturfarer krever et solid geofaglig kompetansemiljø. Det kreves kompetanse

og erfaring innenfor måleteknologi og stasjonsdrift, modellering, prosessforståelse, IT-utvikling og

kommunikasjon. Flom-, jord- og snøskredvarsling rekrutterer typisk hydrologer, glasiologer og

meteorologer. Snøskredvarslingen rekrutterer også praktikere (feks tindevegledere).

AG4 har drøftet alternative måter å organisere de ulike overvaknings- og varslingstjenestene NVE har i

dag, og er i ferd med a bygge opp eller integrere. Dette inkluderer integrering av nasjonalt senter for

overvåkning av store fjellskred. Gruppens vurderinger omfatter overvåkning og varsling av flom og alle

typer skred, inkludert store fjellskred. Behovet for å bygge opp og styrke geologikompetansen i NVE har

vært vurdert. AG 4 skisserer fem mulige organisatoriske alternativer.

Alternativ 1: Status quo medfellskredi SV

Modellen innebærer at det ikke gjøres noen endringer i H, men det opprettes en ny seksjon i SV med

ansvar for fjellskred. Seksjonen bemannes med de personene som i dag jobber på ÅTB og NNFO.

AG4 ser som fordeler med dette alternativet at den velfungerende organiseringen av eksisterende

varslingstjenester og fagmiljøer i H opprettholdes. Det innebærer at flom-, jordskred- og snøskredvarsling

blir liggende i en avdeling med operativ varslingskultur og med tett kobling mellom varsling, overvåking

og FoU. Videre er det etter AG4s vurdering en fordel med tett kobling mellom overvåking og kartlegging

av fjellskred i SV. Ulemper AG4 ser med denne modellen er at skredoppgavene fortsatt spres på to

avdelinger, samt at fjellskredovervåkningen legges til en avdeling uten operativ kultur på varsling.

PG har valgt å foreslå dette alternativet. Hovedbegrunnelsen for valget er at de velfungerende fagmiljøene

og varslingssystemene i H videreføres samlet. Samtidig blir nasjonalt senter for overvåkning av store

fjellskred integrert i en avdeling som håndterer øvrige skredforebyggende tiltak. I tillegg vil plassering av

store fjellskred i SV skape en tett kobling til de øvrige skredfaglige oppgavene og geofaglig miljø.

Nærmere begrunnelse er gitt i kapittel 16 og 17.

Alternativ 2 Status quo med fellskredi H

Alternativet innebærer at det ikke gjøres noen endringer i SV, men det opprettes en ny seksjon i H med

ansvar for fjellskred. Seksjonen bemannes med de personene som i dagjobber på ÅTB og NNFO.

AG4 ser for alternativ 2 de samme fordelene som for alternativ 1 når det gjelder H. I tillegg er det en

fordel at geofaglig overvåkings- og varslingskompetanse samles. Kompetanse med modellering/

prognosering og i hydrometri/hydroinformatikk kan brukes mht. overvåking av fjellskred og omvendt.

Ulempen med dette alternativet, slik AG4 ser det, er at overvåkningen og kartleggingen av fjellskred

spres på to avdelinger.

PG har ikke sett dette alternativet som hensiktsmessig, da det vil spre den geofaglige

forvaltningskompetansen på to avdelinger. I tillegg vil det være sterke felles kontaktflater mellom det

arbeidet som gjøres på store fjellskred, og det arbeidet som gjøres i SYK med kartlegging av skredfare.

Varsling overfor lokale myndigheter som gjøres på ÅTB og NNFO i dag, og som vil bli videreført i

seksjon for store fjellskred, er en observasjonsbasert varsling om behov for evakuering. Varslingen som
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ivaretas av Her en modellbasert prognoseutvikling for varslingen av flom og de andre skredtypene. PG
ser ikke en naturlig synergi ved asamle all varslingen i en enhet.

Alternativ 3 SV med varsling

Dette alternativet innebærer at alle varslingsoppgavene for flom, jord og snøskred flyttes ut av Hog
legges til SV. Forslaget medfører opprettelse av to nye seksjoner i SV- en for store fjellskred, og en for

varsling av flom og skredfare.

AG4 påpeker at en fordel med denne organiseringen vil være å samle alt skredarbeidet i en avdeling.
Dette arbeidet er i dag delt, hvor H tar seg av alt av overvåkning knyttet til hydrologisk situasjon og

varsling, mens SV gjør kartlegging, arealplanarbeid, sikring, beredskap med mer.

AG4 viser videre til at det ikke er en operativ varslingskultur i SV, og at ved en slik modell vil
varslingsansvaret ligge på SV, mens overvåking, modellering, FoU og analyse på hydrologi, glasiologi og
hydrometri ligger på H. Videre ser AG4 en fare for at en funksjon og organisasjon som fungerer bra kan

bli ødelagt, ved at de fleste seksjonene i H bidrar direkte til operativ varslingstjeneste.

PG ser ikke dette alternativet som hensiktsmessig, i hvert fall ikke på det nåværende tidspunkt. NVE er i

ferd med å sette både snøskredvarling og jordskredvarsling i operativ drift etter flere års utviklingsarbeid,
og det vil være uheldig å endre de organisatoriske rammene i en kritisk fase for disse prosjektene. I tillegg
er de hydrologiske prosessene en svært stor del av grunnlaget for disse varslingssystemene, og PG mener
NVE ikke er tjent med å rokke ved dette systemet nå. Flomvarslingen er en av bærebjelkene i NVE, og
det finnes i dag ingen operativ varslingskultur i SV til å ivareta et totalt varslingsansvar. PG foreslår at
utvikling og drift av de modell- og prognosebaserte varslingstjenestene i NVE holdes samlet i H.

Alternativ 4 Nyvarslingsavdeling

Modellen innebærer etablering av en ny avdeling dedikert til varsling. Dette innebærer at den modell- og
prognosebaserte varslingen av flom og skred og varslingen knyttet til store fjellskred samles på ett sted,

løsrevet fra Hog SV.

AG4 ser det som en fordel at en slik avdeling tydelig vil vise omverden at varsling er noe vi satser på.

Ulemper som nevnes er at fagmiljø blir splittet. Den nye avdelingen vil få bestilleransvar til andre

avdelinger, med stor avstand mellom varsling og FoU. Det vil også være stor avstand mellom varslerne
som fortsatt jobber i Hog SV, og en liten operativ avdeling.

PG mener at denne satsingen på varsling vil være like synlig ved å ha jordskred-, snøskred- og
flomvarsling samlet i H. Dette må også sees i sammenheng med forslaget om opprettelse av egen seksjon
for store fjellskred i SV. PG ser det ikke som aktuelt å opprette en egen avdeling for varsling.

Alternativ 5 Nyskredavdeling

Dette alternativet inneberer adele SV i to avdelinger for å rendyrke skredforvaltningen i en egen

avdeling. Kartleggingsarbeidet for skred, overvåkning av fjellskred, samt en egen geologiseksjon er
foreslått å være utgangspunktet for avdelingen. Geologiseksjonen er tenkt som en videreutvikling av SKF,
inkludert FoU, til å bli en ressurspool for geofaglig kompetanse i NVE. De ansatte på regionkontorene
som arbeider med skredrelaterte problemstillinger foreslås å inngå i den nye avdelingen. I tillegg vil

dagens SYK deles, slik at SYK arbeider med flomrelatert kartlegging, mens en ny seksjon i
skredavdelingen har ansvar for skredkartlegging. Den andre delen av dagens SV foreslås som en

regionavdeling med fokus på areal og sikring, anlegg og dagens regionkontorer. Videre viser AG4 til
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diskusjonen om plassering av skredvarslingen, og at det er mulig å legge varsling av skred til en ny
skredavdeling.

AG4 ser styrkingen av NVEs rolle som skredfaglig etat som en fordel med denne løsningen. Videre vil en
sterk skredavdeling være et mer attraktivt fagmiljø mht rekruttering og samarbeid. Samtidig viser AG4 til
at en slik modell kan medføre at man mister synergien mellom skred- og flomforvaltningen generelt, og
spesielt innen arealplanarbeid, sikring og kartlegging og overvåking. Samtidig vil deler av
skredkompetansen ligge på H med jord- og snøskredvarslingen, og deler av skredkompetansen vil forbli
på regionkontorene så fremt ikke skredressurser på regionkontorene innlemmes i ny skredavdeling.

PG ser en slik oppdeling av fagområdet på SV som lite hensiktsmessig ut fra dagens situasjon.
Skredrollen er nå definert, men det er enda ikke gått mye tid siden NVE fikk skredansvaret. En oppdeling
av skredrollen fordelt på tre avdelinger, med varsling på H, kartlegging på skred og arealplan, og sikring
og beredskap i regionavdelingen, vil kunne skape unødvendig uklare ansvarslinjer for et relativt nytt
ansvarsområde for NVE.

Andreforhold gruppen påpeker

AG4 foreslår også noen andre tiltak innenfor området overvåkning og varsling:

"NVE er nasjonalt fagdirektorat for hydrologi og skred. NVE må ha hoy faglig kompetanse,
erfaring og kapasitet pd de naturfarene NVE overvaker og varsler. Dette for @ sikre seg at NVE
har tilstrekkelig kvalitet på sin varsling og at varslingstjenesten kan bistå brukerne på en faglig
forsvarlig mate. Fagmiljoene m@vere over kritisk storrelse for @ vere berekraftige. Minste
kritiske størrelse p@ et fagmiljo er mellom 4-6 personer. Både hydrologi og skred utgjøres av
flere.fagområder og trenger dermed flere fagmiljoer. Disse må ikke nødvendigvis være organisert
i samme seksjon eller avdeling: fagmiljoet kan være organisert slik at det har faggrupper flere
steder geografisk eller organisatorisk. Det er spesielt viktig.fagområder under oppbygging ikke
spres for tynt ut over. For at NVE skal vere en attraktiv arbeidsplass med stabile fagmiljoer m@

det tilbys viktige attraktive.faglige oppgaver, og det vil ikke være ti(fredsstillende med bare en
bestillerrolle. "

Solide fagmiljøer er en forutsetning for god oppgaveløsning, ikke bare på dette området, men i hele NVEs
portefølje. Geografisk spredning av den geofaglige kompetansen i NVE er en utfordring. PG er enig i de
poengene AG4 trekker frem, og foreslår noen tiltak for å bidra til å styrke det geofaglige miljøet i NVE.
Det er allerede etablert en skredgruppe i SV, og PG foreslår at dette arbeidet videreutvikles ved at det
ansettes en geofaglig koordinator i SV-stab. Se nærmere om dette i kapittel 1 7.

AG4 understreker videre at:

"NVEs oppgaver innen overv@king og varsling er ivekst. De nye oppgavene stiller hoere krav til
at overv@kningen og varslingen skal forholde seg til naturfarer som oppstdr og mahndteres
raskere enn tidligere vi gar fra oppdateringsfrekvens som er daglig eller sjeldnere til hver time
eller raskere.

Flere oppgaver og raskere endringer ifaresituasjonen gir nye krav til oppetid for IKT-
løsningene. I tillegg kommer det at /KT i økende grad er virksomhetskritiske for varslingen.
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NVE m@ klart definere prioriterte systemer og organisere seg slik at disse har hoy kvalitet bade i
funksjon og oppetid. Det må opprettes logging og overvåking av alle prioriterte systemer og en

vaktordning som sikrer kontinuerlig drift."

PG har forståelse for disse utfordringene, og foreslår at dette innspillet adresseres til AIT og HI for videre

oppfølging. Satsing og prioritering må være en del av de ordinære budsjett og planleggingssystemene.

AG4 påpeker avslutningsvis at:

"Regionkontorene er viktig som brukere av og kontaktpunkt for varslingstjenesten. H har 3-4

hydrologer knyttet til flomvarslingstjenesten (RN, RM, R0 og RV). De er sentrale for beredskap

og krisehåndtering. De er også sentrale i vurdering av sikringstiltak og varsling som alternativ til
sikringstiltak. For hver region bør til en hver tid være minst to personer som har overvåking og
varsling som spesialområde.  "

PG ser prioritering av ressursene som en sak for regionkontorene og SV, og ønsker ikke å legge føringer
for dette. Imidlertid mener PG at satsingen pa a bygge et godt fagmiljø bør gi gevinst i retning av det som
her foreslås.

9.5 AG5: Oppfølging av konsesjoner og regelverk

AG5 fikk følgende mandat:

Arbeidsgruppen skal drøfte ulike måter NVE kan organisere seg på.for åfølge opp gitte
konsesjoner og regelverkskrav overfor aktorer/etablerte virksomheter. Med oppfolging menes
bade tilsyn/kontroll i tradisjonell forstand og oppfolging av konsesjonsvilkar og regelverk som er

rettet mot aktørene.

Gruppen har bestått av Magne Maurset (KM) leder, Birger Bergesen (EE), Sverre Sivertsen (EB), Grete
Midttomme (KD/RM), Lasse Vannebo (AJ), Ingunn Asgard Bendiksen (PG) og Sverre Husebye (HV).

AG5 avgrenset sitt mandat mot den oppfølging som skal skje innenfor regulatorenheten, herunder
oppfølging av de konsesjonstyper som regulator skal følge opp. Det agi konsesjoner ble heller ikke ansett

som en del av gruppens mandat. Videre la AG5 til grunn at "oppfølging" omfatter både tilsyn (slik dette
er definert i NVEs styrende dokumenter for tilsyn og reaksjoner) og annen oppfølging. Gruppen kunne ut
fra mandatet også vurdere om organisatoriske modeller for oppfølging bare bør gjelde konsesjoner og
regelverk rettet mot aktører/etablerte virksomheter. Dette vil i så fall ikke omfatte regelverkskrav om
energimerking av produkter, boliger og bygninger osv som følges opp av EE i dag.

Tilsyn med konsesjoner og regelverk står sentralt i AG5 sine drøftinger. Gruppen går gjennom sentrale
føringer i St.meld. nr 17 (2002-2003) Om statlige tilsyn (Tilsynsmeldingen), som ble lagt frem av

regjeringen Bondevik, jf Innst. S. nr 222 (2002-2003 ). Meldingen og Stortingets drøfting av denne, gir en
prinsipiell gjennomgang av utfordringer knyttet til organisering av alle statlige tilsyn. AG5 peker på at det
for alle tilsynsetater er viktige utfordringer knyttet til rolleklarhet, legitimitet hos borgere og
tilsynsobjekter, og virkninger for næringslivet av tilsynenes organisering og arbeidsform.

AG5 går deretter gjennom noen særtrekk ved NVEs organisering av tilsyn og oppfølging i dag.
Hovedbildet i NVE er at fastsettelse av krav og oppfølging av krav organisatorisk er tett knyttet sammen

gjennom at miljøene er organisert i samme avdeling. Videre jobber de fagpersoner som har
tilsynsoppgaver i snever forstand, også med annen oppfølging og regelverksarbeid på det aktuelle

25



fagområdet. Dette skaper sterke fagmiljøer. Samtidig påpeker AG5 at tilsyn henger nøye sammen med
regelverksutvikling. På tilsyn oppdages feil som utløser reaksjoner som samtidig evalueres i sin fulle

bredde og som i sin tur gir grunnlag for justering av regelverket. AG5 mener det er viktig at

sammenhengen i denne syklusen beholdes ved valg av organisatorisk løsning.

AG5 påpeker at til tross for koordinering i FGT (Fastgruppe tilsyn) og FGR (Fastgruppe reaksjoner),

felles tilsyns- og reaksjonskurs samt felles tilsyns- og reaksjonsstrategi, er det fortsatt noe ulike
tilsynskulturer (metoder, praksis) og ulik etterlevelse, både mellom avdelinger, seksjoner og
enkeltpersoner. Det kan også være en utfordring å utveksle kompetanse og å harmonisere virksomheten
dersom medarbeiderne er spredt på flere regionkontorer i små enheter. Men med gode rutiner, sentral
kvalitetssikring, fagsamlinger og bevissthet rundt kompetansebehov i oppgaveløsningen, mener AG5

dette ikke er et uoverkommelig problem.

AG5 viser til at det er fordeler med å ha konsesjon, oppfølging og tilsyn i samme avdeling, da
avdelingsdirektør får god innsikt i alle faser. Det gir også godt grunnlag for nødvendig
erfaringsutveksling og samarbeid mellom konsesjonsseksjoner og oppfølgingsseksjoner. På den annen
side kan en samling av oppfølging og tilsyn og et organisatorisk skille fra konsesjonsgiving, innebære en

styrking av begge, både ressursmessig og faglig. En utskilling av tilsyns-/oppfølgingsenhetene (fra både
K og E) til en egen avdeling, vil også kunne gi oppfølging/tilsyn økt tyngde og bedre koordinering og
harmonisering. Dette vil imidlertid kreve gode rutiner for samhandling/tilbakemelding mellom
konsesjonsmiljøene og tilsynsmiljøene for å implementere tiltak og utveksle erfaringer begge veier.

AG5 kommer også inn på det beredskapsrettede tilsynet. NVE har de siste årene fått utvidet sitt
beredskapsansvar. Samtidig ser vi en økende avhengighet av en sikker strømforsyning og god håndtering

av ekstraordinære situasjoner. Viktige oppgaver knyttet til forsyningssikkerhet, beredskap og rasjonering
hører naturlig inn under oppfølging av konsesjonærer og konsesjonsgitte anlegg. Dette må det tas hensyn
til ved en annen organisering av etaten slik at disse funksjoner ikke svekkes, men heller styrkes.

Uansett valg av modell, påpeker AG5 at Hs kombinasjon av eksterne oppdrag og forvaltning krever
spesiell oppmerksomhet. Gruppen ser det som viktig at det er tydelig ansvarsfordeling og klare avtaler
som gjør at NVE her ikke oppfattes å blande rollene. Videre påpekes viktigheten av avidereutvikle gode
rutiner for samarbeid på tvers av avdelinger og seksjoner og at oppdeling av eksisterende seksjoner bare
bør skje der det åpenbart er hensiktsmessig eller ønskelig ut fra andre hensyn (for eksempel pga størrelse).

AG5 drøfter 4 organisasjonsmodeller:

Modell 1: Opprettholde dagens modell

Modellen innebærer at dagens K beholdes. Den del av E som blir igjen etter utskilling av regulator,
forblir en egen avdeling (Direktorat E).

Som fordeler nevner AG5 blant annet at dagens fagmiljøer beholdes samlet og at K-direktør har
gjennomgående ansvar for utbyggingsprosjekter og dermed gode forutsetning for avurdere detaljplaner,

avvik og reaksjon i forhold til konsesjoner og regelverkskrav. Ingen organisatoriske endringer legger
grunnlaget for fortsatt jevn produksjon. Man kan heller rette fokus på oppgaveløsning og effektivisering
av disse. Ulempene ved modellen er at man ikke oppnår organisatorisk styrking verken av konsesjons-

eller tilsynsvirksomheten.

PG er enig med AG5 i at prosessforbedringer og tydelige prioriteringer kan bidra til økt fokus på og bedre

kvalitet i tilsynsarbeidet. PG mener likevel at dette alternativet ikke er tilstrekkelig for å oppnå den

ønskede videreutviklingen av tilsynskultur og tilsynsarbeid i NVE.
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Modell 2: Skille ut og samle de deler av dagens virksomhet som driver med tilsyn/kontroll i snever
forstand i en egen avdeling.

Modellen innebærer at det etableres en ren tilsynsavdeling, basert på en snever definisjon av tilsyn. Det

vil si at avdelingen har fokus bare på kontroll med at gitte konsesjoner og regelverkskrav følges (dvs

revisjoner, inspeksjoner og andre kontrolltiltak) samt reaksjoner på avvik. Alt annet oppfølgingsarbeid,

som regelverksutvikling, behandling av detaljplaner, revurderinger av tekniske anlegg, kvalifisering av

personell, pålegg med hjemmel i konsesjonsvilkår, veiledning osv som i dag følges opp av

tilsynsseksjonene, vil da ikke inngå i denne enhetens ansvarsområde. Dette medfører at store deler av

dagens KM og KD vil bli igjen i K, og tilsvarende blir det en deling av EB og andre E-seksjoner.

Som fordeler viser AG5 blant annet til at en ren tilsynsavdeling vil medføre økt profesjonalisering av

tilsyn som fag i seg selv, og synliggjøring av dette. Større grad av spesialisering kan gi større effektivitet.

Det vil også kunne skape økt balanse/likeverd mellom konsesjon/planbehandling/ regelverksutvikling og

tilsyn. Modellen gir økt integritet i tilsynet ved at den som fører tilsyn ikke skal tolke/forstå vilkår som

man selv har utformet, men kan betrakte vilkårene med friske oyne". Faglig integritet knytter seg også til

at den som skal føre tilsyn ikke har opparbeidet seg noe forhold til tiltakshaver/konsesjonær i løpet av

konsesjonsbehandlingsprosessen, men kommer inn som en etterfølgende kontrollør.

Som ulemper viser AG5 særlig til at modellen vil medføre omfattende splitting av flere fagmiljøer og

faglig mindre interessante oppgaver. Utskilling av tilsyn/kontroll fra regelverksutvikling og

detaljplanbehandlingen, vil dessuten svekke erfaringsoverføring mellom, og kunnskap hos personell i

begge leire. Det vil være nodvendig abygge opp en viss grad av dobbelkompetanse. Dette kan gi mer

dobbeltarbeid og fungere mindre effektivt enn dagens ordning. Løsningen krever dessuten større

endringer av seksjoner/avdelinger, noe som kan gå ut over produktiviteten og effektiviteten i en

overgangsperiode.

PG er kjent med at flere tilsynsetater, blant annet Klif, har rendyrket tilsynet i en egen tilsynsavdeling.

Dette er gjort for fremme en egen tilsynskultur, organisatorisk adskilt fra de enheter som gir tillatelser

og har regelverksoppfølging. Andre tilsynsetater, for eksempel Petroleumstilsynet, har både

regelverksutforming og blant annet godkjenninger samlet innenfor tilsynsmiljøene, slik NVE har. Etter

PGs vurdering er begge varianter innenfor det handlingsrommet norske tilsynsetater har. I NVE er

tilsynsoppgavene tett sammenvevd med andre oppfølgingsoppgaver innenfor forholdsvis spesialiserte

fagmiljø. En utskilling av rene tilsynsmiljøer i snever forstand er etter PGs mening ikke ønskelig, verken

av hensyn til fagmiljøene eller oppgaveløsningen, totalt sett.

PG er imidlertid opptatt av at tilsynsoppgavene skal utføres profesjonelt og at rolleklarhet og legitimitet

står sentralt i utøvelsen av tilsynet i NVE. Dette er avgjørende for å gi tilsynet tilstrekkelig autoritet og

anerkjennelse. Overordnede prinsipper og idealer for tilsyn kan etter PGs mening etterleves, også med en

videre definisjon av tilsyn.

Modell 3: Skille ut og samle de deler av dagens virksomhet som driver oppfølging av gitte konsesjoner og
regelverk i en egen avdeling. Her vurderes det to varianter:

3A:  All oppfølging samles i denne avdelingen.

3B: All oppfølging av vassdrags- og energianlegg samles i denne avdelingen

Modell 3A medfører at all tilsynsvirksomhet i NVE er i en ny avdeling. I tillegg legges all annen

oppfølging av gitte krav, enten disse følger av enkeltvedtak eller regelverk, inn i en slik avdeling. Dette

er slik dagens tilsynsseksjoner fungerer, men disse vil nå bli samlet under en felles avdelingsdirektør. I

forslaget ligger også at ny oppfølgingsavdelingen kan få overført fra KV oppgavene med beregning av

konsesjonskraft og konsesjonsavgifter.
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Som fordeler angir AG5 at dette vil medføre styrking og profesjonalisering av både tilsyn/oppfølging og

konsesjon. Tilsyn samles i en avdeling og får egen avdelingsdirektør mens konsesjonsavdelingen kan

fokusere på konsesjonsbehandling. De fleste fagmiljøene holdes samlet, og vil gi flere interessante

oppgaver for medarbeiderne sammenlignet med modell 2. Modellen vil være effektiv og troverdig

overfor aktører i bransjen. Modellen vil også samle stort sett all gebyrfinansiert virksomhet i en avdeling.

Ulemper ved modellen er at noen fagmiljøer splittes, spesielt i E men også i K. Dette vanskeliggjør bl.a.

deling av kompetanse mellom utredningsmiljøene i direktorats-E og Oppfølgingsavdelingen.

PG mener denne modellen har mye for seg, men tror avdelingen bør spisses inn mot tilsyn med

vassdrags- og energianlegg, se nærmere begrunnelse tilknyttet modell 3 B.

Modell 3 B har mange likheter med modell 3A, men skal bare samle seksjoner med ansvar for oppfølging

av vassdrags- og energianlegg. Dette innebærer at oppgaver knyttet til energibruk og energimerking som

i dag ligger i EE, ikke går inn i ny oppfølgingsavdeling, men forblir i E. Begrunnelsen er at denne delen

av EE har antakelig mer til felles med analysedelen av E enn en ny avdeling som følger opp vassdrags- og

energianlegg.

Fordeler som AG5 påpeker er at denne modellen vil gi økt og samlet fokus på oppfølgingen av anlegg

som er vesentlige i kraftforsyningen og beredskap. Ulempen som anføres er at man ikke oppnår

gevinstene ved asamle alle NVEs tilsynsområder i en avdeling.

PG har i sitt forslag til ny Tilsyns- og beredskapsavdeling (TB) lagt seg tett opp til denne modellen. PG

har lagt vekt på at en tilsynsavdeling vil ha størst slagkraft overfor vassdrags- og energibransjen dersom

avdelingen samler bare de seksjoner som følger opp vassdrags- og energianlegg. Det er mellom disse

seksjonene erfaringsutvekslingen og samvirket vil ha størst effekt, både internt og eksternt. PG har også

sett det som uheldig å løsrive tilsyn og annen oppfølging av energimerking og energibruk fra andre

oppgaver som gjelder energibruk og energisystemet som sådan, som fortsatt skal ligge til E. Den faglige

gevinsten tilsynsmiljøene i EE kunne hatt av ainnga i en tilsynsavdeling er trolig begrensede, all den tid

EE har andre tilsynsobjekter, tilsynsmetoder og et annet lovgrunnlag enn de seksjoner som foreslås lagt til

TB. EE vil imidlertid fortsatt være en del av NVEs totale tilsynsmiljø, og vil fortsatt inngå i

koordineringen av NVEs totale tilsynsvirksomhet. Forventinger knyttet til TB på dette området er omtalt

nærmere i kapittel 15.

AG5 har også en rekke andre innspill på forhold som er relatert til gruppens mandat. Dette angår Hs

oppdragsavtaler, Hs rolle på tilsyn, påleggsinstituttet knyttet til hydrologiske pålegg, rutiner for tilsyn

med fordelingsnettet, gebyr, administrative systemer, behov for felles plattform for applikasjoner for

databaser med mer (for fulltekst se AG5 sin rapport). Innspillene er omtalt i tilknytning til den aktuelle

avdeling.

9.6 AG6: NVE Anlegg

Gruppens mandat:

Gruppen skal vurdere ulike modeller for organisering av anleggsvirksomheten

Gruppen skal ta hensn til de utfordringer som er konstatert kmyttet til oppdragsvirksomheten i
NVE Anlegg og behovet for en ryddig organisatorisk plassering.
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Gruppen har bestått av Ingrid Krohn-Hansen (APO) leder, Tore Madsø (NVE Anlegg), Stein Nordvi

(RØ), Jan Morten Langolf (RM Anlegg/NAF), Thomas Kristensen (RV Anlegg/NAF) og Gurid Lunde

(PG).

NVE Anlegg har siden 1994 vært organisert i 4 separate enheter med eget budsjett og underregnskap. De

4 regionale anleggsenhetene er selvstandige enheter med egne anleggsledere underlagt regionsjefene.

Regionsjefene er ansvarlig for anleggsenhetene, herunder personalansvaret. En av de fire anleggslederne

er tillagt en faglig koordinatorfunksjon og rapporterer til stedlig regionsjef. Den regionsjefen som har

koordinatoren hos seg, har ansvar for aivareta NVE Anlegg i SVs ledergruppe.

Gjennom AG6 sitt arbeid er det påpekt behov for sterkere ledelsesforankring og styring av

anleggsvirksomheten og en klarere organisatorisk tilhørighet.

AG6 har vurdert 3 organisatoriske alternativer, og PG har vurdert alternativene samlet til slutt.

Alternativ A Dagens modell med bedre forankring til SV-ledelsen sentralt

Modellen innebærer bedre forankring i SVs ledelse gjennom dedikert ansvar for oppfølging av NVE

Anlegg, tillagt en medarbeider i SV-stab.

En av de største utfordringene med dagens situasjon er, slik AG6 ser det, mangelfull forankring i SVs

ledelse. Alternativ A vil kunne bedre dette, samt kunne tilfredsstille noe eller hele behovet for overordnet

styring og oppfølging. En halv stilling i SV-stab vil forhåpentligvis gi ressurser til bedre å oppfylle krav

fra Riksrevisjonen og utforme og vedlikeholde styrende dokumenter og instrukser.

Alternativ B egen anleggsseksjon

Modellen innebærer å samle alle anleggsenhetene i en seksjon og opprette en seksjonssjefstilling som får

et samlet resultat- og personalansvar for alle 4 anleggsenheter.

AG6 mener at alternativ B gir de samme fordelene som ved alternativ A, men trolig med enda større

tyngde. I tillegg vil en egen seksjon kunne bedre muligheten for videreutvikling av anleggsenheten. AG6

påpeker som utfordringer effektiv ressursutnyttelse av de samlede ressurser og behovet for en bedre

organisatorisk forankring, og viser til at Riksrevisjonen har påpekt mye av det samme. Ut fra

utfordringene som er konstatert ser AG6 behov for en mer formell lederrolle som har det helhetlige

ansvaret for NVE Anleggs virksomhet.

En fordel ved asamle resultatansvaret, samt skille mellom bestiller og utførerfunksjon, mener AG6 vil

være at forholdene blir ryddigere. Tid vil frigjøres for anleggsleder og regionsjef, men det er en mulighet

for at tilhørigheten til regionkontorene vil kunne svekkes. Det er viktig avere oppmerksomme på dette

og sikre et fortsatt godt samarbeid mellom regionkontorene og NVE Anlegg. AG6 peker på at det må

avklares hvem som har beordringsmyndighet ved beredskap og store hendeler som rammer flere regioner.

Gruppen mener alternativ B vil koste mer enn alternativ A, men at noe vil kunne spares inn ved bedre

samordning og økt produktivitet.

Alternativ C egen juridisk enhet: Særlovsselskap, statsforetak, statsaksjeselskap eller aksjeselskap

AG6 mener at dette alternativet vil føre til de største omveltningene og definitivt de største kostnadene.

De mest tungtveiende fordelene med alternativ C er økonomisk ryddighet og gjennomsiktighet. Ulempene

går spesielt på omkostningene ved opprettelsen av et selskap, at NVE vil kunne miste spisskompetanse på

arbeid i vann, kvikkleire og skred og fare for økt avstand mellom NVE og selskapet. Fremfor alt er det

forhold rundt NVEs beredskapsansvar som skaper utfordringer i forhold til alternativ C.
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AG6 påpeker at utviklingen går i retning av våtere klima med større og hyppigere flommer i store deler

av landet. Faren for skred vil også øke. Økt oppmerksomhet på samfunnssikkerhet og beredskap har

bidratt til abefeste NVE Anleggs posisjon i NVE. Med sin operative kompetanse og raskt mobiliserbare

kapasitet er NVE Anlegg en sentral del av NVEs beredskapsorganisasjon og deltakelsen i

beredskapshåndteringen er økende. I beredskapssituasjoner deltar NVE Anlegg med befaringer og

rapportering til forvaltningen etter avtale med regionens beredskapsstab. Ved askille ut NVE Anlegg vil

NVEs beredskapsorganisasjon kunne bli sterkt redusert, og uansett mindre disponibel og fleksibel for
bruk på kort varsel. Mye av den operative spisskompetansen NVE har på flom og skred vil også kunne

forsvinne ved en utskilling av NVE Anlegg. Beredskap og tilgjengelighet kan til en viss grad ivaretas

gjennom avtaler og generell lovgivning.

AG6 viser også til at NVE Anlegg er kjent for autfore tiltak med god kvalitet på en kostnadseffektiv måte

og at NVE har god nytte av anleggsenhetens store kontaktflater mot kommuner, offentlige etater og

grunneiere. Dette er fordeler forvaltningen ikke vil kunne nyttiggjøre seg på samme måte dersom NVE

Anlegg blir eget selskap.

Prosjektgruppens urdering av de foreliggende alternativer

PG ser at NVE Anlegg er et lite miljø som har en spesialkompetanse det i markedet er vanskelig å få tak i.

Denne kompetansen er særdeles viktig for NVE i en beredskapssammenheng i en situasjon med

kvikkleireskred eller flom. Ved slike hendelser kan det være avgjørende med riktig og rask kompetanse

på stedet.

PG vurderer at alternativ A vil medføre et fortsatt delt ansvar for NVE Anleggs virksomhet, hvilket

innebærer at de organisatoriske forutsetninger for en bedre samlet ressursutnyttelse og videreutvikling av

virksomheten ikke oppfylles. Fortsatt vil det være mange nivåer og fragmentert ansvar som fører til at

NVE Anlegg vil måtte forholde seg til mange styringssignaler som kan være motstridene.

Alternativene Bog C understreker behovet for en samlet og felles formell ledelse. PGs syn er at NVE

Anleggs virksomhet, i relasjon til den øvrige virksomhet, er av en så egenartet karakter at en tilpasset

styringsform må vurderes. I følge Veileder i statlig budsjettarbeid (fra FIN) skal NVE Anlegg

budsjetteknisk håndteres som en forvaltningsbedrift. Formelt er ikke virksomheten en forvaltningsbedrift,

men PG foreslår likevel at eierstyringen profesjonaliseres, for å tydeliggjøre de økonomiske føringene

som gjelder for statlige bedrifter. Derfor foreslår PG en overordnet oppfølging i form at en

styringsgruppe. Denne løsningen vil kunne bidra til at virksomheten får mer oppmerksomhet og en tettere

oppfølging. Virksomheten bør også styrkes ved å opprette en formell lederfunksjon som har ansvaret for

personal og resultat. Organisatorisk foreslår PG at NVE Anlegg fortsatt har tilhørighet til SV. For

ytterligere beskrivelse av organiseringen av NVE Anlegg, se kapittel 17.

Andre forhold gruppen papeker

AG6 påpeker en rekke utfordringer for NVE Anlegg: de økonomiske rammebetingelsene varierer (post

22), ressursutnyttelse, overordnet styring og oppfølging, Riksrevisjonens krav, planreserver som buffer

når klima og vær endrer gjennomføringsmulighetene for planlagte anlegg, nedskjæringer på

investeringsbudsjettet, bemanningssituasjon og generasjonsskifte, regionssjefens rolle som både bestiller

og utfører av oppdrag. Se AG6 sin rapport for innspillene i sin helhet.

PGs syn er at de fleste at disse forholdene vil kunne løses eller håndteres bedre gjennom den foreslåtte

organisatoriske modellen. Rollene blir tydeligere og ledelseskapasiteten øker, både gjennom

lederfunksjonen og ved oppmerksomhet og oppfølging fra en styringsgruppe. Muligheten til ajobbe mer

overordnet og langsiktig for å utvikle og profesjonalisere NVE Anlegg vil dermed være til stede og det

forventes at forbedringspunktene blir målrettet og planmessig fulgt opp av styringsgruppen og leder.
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AG6 mener også at det er behov for en bevisstgjøring hos innsatsleder, operativ leder og beredskapsleder

om bruk av NVE Anlegg i beredskapssituasjon og at praksis varierer mellom regionene. PGs syn er at det

er viktig med tydelige signaler fra beredskapsledelsen blant annet når vaktordninger etableres, slik at det

er forutsigbarhet for både arbeidsgiver ved at personell er tilgjengelig og for arbeidstakere som må

innrette seg slik at de er disponible i henhold til etablerte vaktordninger. Dette er forhold som vil være et

oppfølgingsområde for den foreslåtte TB. Dette er også et forhold som adresseres til arbeidsgruppen ledet

av A som skal evaluere vaktordningene.

9.7 AG7: Klima

AG7 fikk følgende mandat:

Gruppen skal vurdere alternative modeller for hvordan NVE kan organisere sitt arbeid

knttet til klima.

Gruppen skal i vurderingene trekke inn hvordan vi best kan kommunisere og profilere NVE

rolle som klimasekretariat.

Gruppen besto av Hege Hisdal (HM) leder, Asle Selfors (K-stab), Arne Søiland (KS), Håvard Hamnaberg

(ER), Turid Bakken Pedersen (SV/RS), Morten Johnsen (IN) og Ingunn Asgard Bendiksen (PG).

Gruppen konstaterer innledningsvis at NVE i dag ikke er et klimasekretariat, og at siste punkt i mandatet

tolkes som at gruppen skal vurdere hvordan vi best kan kommunisere og profilere NVEs rolle i arbeidet

med klimaendringer. Videre pekes det på at NVE i dag har oppgaver knyttet til både klimaforebygging og

-tilpasning, men at NVEs ansvar er klarest definert når det gjelder tilpasning. NVE har også et ansvar for

å dokumentere klimaendringene gjennom innsamling og analyser av hydrologiske data og astudere

effekten av klimaendringer på hydrologi (inkludert flom og tørke) gjennom vår forskning.

AG7 gir en grundig beskrivelse av NVEs oppgaver knyttet til klima i dag. Gruppen viser til at

forebygging ikke er knyttet til en spesiell avdeling eller seksjon, men i all hovedsak foregår i E og K. Som

arbeidsoppgaver som delvis er begrunnet i forebygging av klimaendringer nevner gruppen blant annet

konsesjonsbehandling av vannkraft, vindkraft og tilhørende kraftledninger, konsesjonsbehandling av

fjernvarme, krav til fangst og lagring slik at mer gasskraft ikke etableres, elsertifikater, oppfølging av

bygningsdirektivet, økodesigndirektivet og energieffektiviseringsdirektivet, forvaltning av

opprinnelsesgaranti og varedeklarasjon energifaglig rådgivning mot OED, mot Klif og eksternt. At

klimavirkningene av disse tiltakene i liten grad anføres eksplisitt, begrunnes av gruppen med dels at det

ikke har vært vurdert som ønskelig politisk å prioritere klimavirkninger opp mot andre politiske mål på

energiområdet, og dels at det på flere områder er faglig utfordrende å vurdere klimavirkninger.

Når det gjelder klimatilpasning, viser AG7 til at dette arbeidet er integrert i samtlige fagavdelinger, basert

på NVEs klimatilpasningsstrategi (NVE Rapport 15:2010). Tiltakene inkluderer FoU-oppgaver og behov

for overvåking. Klimatilpasningsstrategien gir en systematisk gjennomgang av hvordan klimaendringer

vil virke inn på NVEs forvaltningsområder, hvordan NVE skal møte utfordringene, sårbarheter,

muligheter og forslag til tilpasningstiltak. Klimatilpasningsarbeidet koordineres og følges opp av en

fastgruppe for klimatilpasning som har et eget mandat og en egen styringsgruppe, med fast årlig

rapportering til DM.

NVE's internasjonale bistandsengasjement, som organiseres gjennom IN, har aktiviteter knyttet til både

forebygging, tilpasning og FoU innen klimaområdet.
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AG7 redegjør videre for potensielle nye oppgaver og eksterne føringer innenfor klima. Gruppen peker på

at arbeidet med både utslippsreduksjoner og klimatilpasning trolig vil stå høyt på den politiske agendaen

og være en viktig del av den offentlige debatten i årene som kommer. Gruppen viser til blant annet

St.meld 14 (2010-2011) Mot en gronnere utvikling", der regjeringen lanserer Norges energi- og

klimainitiativ. Dette skal gi økt tilgang til moderne energitjenester, begrense klimagassutslipp i

utviklingsland gjennom utbygging av fornybar energi, og fremme tiltak for energieffektivisering.

Institusjons- og kapasitetsbygging av nasjonalt rammeverk er prioritert område innenfor energibistanden.

NVE ved IN vil fortsatt ha en sentral rolle i dette arbeidet framover.

Videre peker AG7 pa St.meld. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk som omhandler

utslippsreduksjoner. Denne gir grunnlag for tro at det vil bli større etterspørsel etter utredninger som

angår virkninger og tiltak, herunder analyser av utslippsvirkninger av konkrete eller mer generelle

energitiltak, klimaeffekten av tiltak og kunnskap om tiltakskostnader, som omlegging fra bruk av olje til

oppvarming til utslippsfrie løsninger. Analyser av utslippsvirkninger kan også inngå som en del av

langsiktige analyser av utviklingen innen energisystemet.

Når det gjelder klimatilpasning, viser AG7 til at NOU 2010: 10 "Tilpassing til eit klima i endring" vil bli

fulgt opp gjennom en Stortingsmelding om klimaendringer i løpet av høsten 2012. I denne meldingen

forventer AG7 flere avklaringer av stor betydning for NVEs oppgaver. Det vil komme en avklaring på

organiseringen av det nasjonale ansvaret for overvann og urban-flom og hvilken nasjonal myndighet som

skal legge premissene i forhold til klimatilpasning til økt havnivå og stormflo.

Dessuten har det de siste årene vært et økt fokus på ulike vannrelaterte farer, samt på skredfare. NVE fikk

i januar 2009 forvaltningsansvaret for skred, og føringer for NVEs arbeid med flom og skred, også knyttet

til forventede klimaendringer, er gitt i Stortingsmelding15 (2011-2012) "Hvordan leve med farene - om

flom og skred".

I forhold til oppfølgingen av vannforskriften viser AG7 til at EU har kommet med føringer for hvordan

klimatilpasning, inkludert tiltak for flom og tørke, skal integreres i arbeidet med vannforvaltningsplaner i

vannregionene. Den 6-årige plansyklusen gjør disse planene godt egnet for integrering av

klimatilpasningstiltak. NVE har i forbindelse med sin overvåking, FoU-kompetanse og sitt

klimatilpasningsarbeid allerede i stor grad integrert hensynet til klimaendringer i sin vannforvaltning. og

har som aktør i arbeidet med vannforskriften et ansvar for å bistå med innspill til

vannregionmyndighetene. Regionkontorene har i dag denne rollen.

AG7 går deretter inn på fordeler og ulemper ved at klimaarbeidet i NVE i dag ikke er samlet

organisatorisk. Som ulemper nevnes blant annet at utslippsreduksjoner er den beste klimatilpasningen vi

kan gjøre og temaene er dermed nært knyttet sammen. A samle miljøene kan bidra til et bedre samarbeid

mellom energi- og vannsiden i NVE, og NVE vil fremstå som mer enhetlig. noe som vil lette samarbeidet

med eksterne. Fordeler ved at arbeidet ikke er samlet er på sin side at eksisterende fagmiljøer holdes

samlet, at klimatilpasning er vanskelig å organisere i en enhet i linjen ettersom det gjelder mange

seksjoner, og at det er lettere å kommunisere skillet og komme med et tydelig budskap utad ved at

områdene er adskilt.

AG7 drøftet fire modeller for hvordan NVE kan organisere sitt arbeid knyttet til klimaendringer. Gruppen

har for hver av modellene trukket inn hvordan vi best kan kommunisere og profilere NVEs rolle i

klimaarbeidet, ettersom kommunikasjon er særlig fremhevet i gruppens mandat.

Modell 1: Dagens organisering  - skille forebygging og tilpasning

Modellen går ut pa aviderefore dagens organisering, med fortsatt adskilt arbeid med klima. Forebygging

utføres fortsatt i seksjoner i E og K. K tildeler konsesjoner og den delen av E som er igjen når regulator-
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rollen skilles ut, forvalter ordninger og gjør utredning på oppdrag fra OED og andre. Klimatilpasning

inkludert overvåking og FoU videreføres som i dag. Klimatilpasningsarbeidet er integrert i fagseksjonene

med koordinering og oppfølging gjennom fastgruppa. Klimatilpasningsansvaret ligger i hele etaten.

PGs forslag er i hovedsak basert på at utslippsreduksjoner og klimatilpasning forvaltes adskilt som i dag,

men et viktig grep fra PGs side er at Es ansvar knyttet til forebygging forsterkes, se omtale i kapittel 13.

PG ser det som ønskelig med en tydeligere, samlet kommunikasjon knyttet til alle sider av klimaarbeidet i

NVE, jfomtale av modell 2.

Modell 2: Det etableres en myfastgruppe for forebygging, slik at det blir egne fastgrupper for

forebygging og klimatilpasning: fastgruppelederne inn i VED-Stab

Modellen går ut på at det opprettes en fastgruppe Forebygging, samtidig som fastgruppe Klimatilpasning

videreføres. Klimatilpasning, overvåking og FoU er fortsatt integrert i fagseksjonene, med koordinerende

oppfølging gjennom fastgruppe klimatilpasning. Forebygging jobbes det med i flere seksjoner iEog i K.

Klimaansvaret ligger i hele linjeorganisasjonen, men fastgruppelederne går inn i VED-Stab.

Fordeler som AG7 nevner ved modellen er at en ny fastgruppe vil gi grunnlag for bedre koordinering.

Tilknytningen mot VED-stab vil synliggjøre og løfte ansvaret for klimaarbeidet. Samtidig påpekes det at

en fastgruppe ikke er egnet som styring av løpende oppgaver.

PG ser det som viktig aetablere et bedre samarbeid mellom K og E om det forebyggende klimaarbeidet,

særlig i forhold til entydig og klar kommunikasjon utad. PG er imidlertid noe usikker på om fastgruppe

for klimatilpasning er et egnet organisatorisk grep. PG mener imidlertid at ansvaret for å koordinere

arbeidet kan adresseres til en eller noen få personer.

Modell 3: Det etableres en egen klimaenhet i VED-stab, samtidig som to fastgrupper eksisterer

Modellen innebærer at det etableres en egen klimaenhet i VED-stab, og forutsetter at to fastgrupper

eksisterer. Klimatilpasning, overvåking og FoU er integrert i fagavdelingene, og forebygging videreføres i

E. "Enhetslederen" får en koordinerende rolle og må dekke to fagområder, det vil si både forebygging og

tilpasning. AG7 skisserer at dette kan være en mindre enhet, for eksempel 4-6 årsverk, som kan lede
fastgruppene og ha ansvar for helhetlig kommunikasjon av "klima" (forebygging og tilpasning).

Som fordeler ved modellen viser AG7 blant annet til at klimaressursene samles og styrkes, og dermed kan

organisasjonen lettere prioritere temaene og kommunisere et enhetlig budskap utad. Som ulempe vises det

blant annet til uklar arbeidsdeling mellom Klimaenheten og fastgruppene/fagavdelingene.

På samme måte som for modell 2 ser PG fordelen ved tydelig aadressere ansvaret for å kommunisere og

profilere NVEs klimaarbeid. A etablere en egen klimaenhet av denne størrelsen, løsrevet fra fagmiljøene,

synes PG imidlertid er mindre aktuelt. Ansvaret for akoordinere arbeidet kan imidlertid med fordel være

definert som et ansvar for en eller noen få personer, gjerne som et team.

Modell 4: Det opprettes en Klimaavdeling i NVE, best@ende av de seksjoner som har hovedansvar

innenfor forebygging, tilpasning og klimarelatert FoU

Alternativet går ut på at det opprettes en ny Klimaavdeling, med en seksjonsstruktur som avspeiler

hovedområdene (Seksjon for reduksjon av klimautslipp, Seksjon for klimatilpasning og Seksjon for

klima-FoU). Fordelene ved en slik modell vil i følge AG7 være at NVE viser en klar prioritering av

klimaarbeidet. En egen avdeling vil også gjøre det enklere å kommunisere innad og utad. Som ulemper

nevner AG7 at en egen klimaavdeling vil gi uklar arbeidsdeling mellom Klimaavdelingen og

fagavdelingene. Det vil også være vanskelig å finne hvilke personer som skal inn i denne avdelingen for å
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jobbe med "klimaspørsmål", og hvem som skal bli igjen i fagavdelingene uten åjobbe med

klimaspørsmål. For klimatilpasning, overvåking og FoU blir det nesten umulig askille faggruppene.

PG synes intensjonene ved en klimaavdeling er gode, og behovet for a tydeliggjore NVEs klimaprofil er

absolutt til stede. Den avgjørende innvendingen mot en egen klimaavdeling er etter PGs syn at det vil

være svært utfordrende atrekke opp de faglige grensene mellom en slik avdeling og NVEs øvrige

fagavdelinger som - med unntak av den nye ET og A - alle har tunge klimarelaterte oppgaver. Som nevnt

over er imidlertid PG innstilt på å definere et tydeligere ansvar for enkeltpersoner til å se NVEs

klimaarbeid samlet og kommunisere dette bedre, både innad og utad. Med de nye klimaoppgaver NVE

kan vente seg framover, både innenfor utslippsreduksjoner og forebygging, og både i Norge og

internasjonalt, er dette et prioritert arbeid, selv om det ikke kommer til uttrykk gjennom et forslag til

organisasjonsendring.

10. Innspill gruppen har mottatt

PG har fått en rekke innspill og synspunkter underveis i prosjektet og disse har i hovedsak kommet etter

fremleggelsen av arbeidsgruppenes rapporter 22.mai og etter fremleggelsen av organisasjonsskissen

19.juni. Det har til sammen kommet 40 innspill.

I hovedtrekk har innspillene handlet om spørsmålsstillinger knyttet til regulatorfunksjonen, forholdet og

oppgavedelingen mellom regulator og direktoratet, behov for en grundigere analyse og vurdering av hele

skredansvaret og organisatorisk plassering av IN og EN.

Sammendrag av innspillene finnes i vedlegg 6.

11. Innledning til avdelingsvis gjennomgang

PG har i sitt arbeid gått gjennom oppgavene som i dag løses i avdelingene. Med den foreslåtte

avdelingsstrukturen vil det bli endringer i den enkelte avdelings oppgaveportefølje. PG har i

gjennomgangen av avdelingene lagt vekt pa a beskrive de nye avdelingenes hovedoppgaver og

samhandlingsflater det er spesielt viktig a vere oppmerksomme på. Detaljeringsgraden varierer en del,

men PG har gått mest i dybden der beskrivelsen har betydning for å forstå de forslag som er fremsatt.

12. Elmarkedstilsynet (ET)

12.1 Profil og rolle

Etter forslaget vil ET samle de ressurser og oppgaver som angår NVEs oppgaver innenfor el- og

gassmarkedsregulering. ET vil få tydelig fokus på elmarkedet og markedsaktørene (monopolkontrollen),

på ivaretakelsen av forbrukerne (strømkundene) og på aktiv regulering gjennom forvaltning og tilsyn. Det

at ET opprettes som et markedstilsyn vil gi grunnlag for en tydelig rolle utad.

Nasjonalt vil ET ha tette faglige forbindelseslinjer til andre myndigheter med ansvar innenfor

energimarkedet eller energi som forbruksvare, særlig Konkurransetilsynet, Finanstilsynet og

forbrukermyndighetene.

ET vil ha en tydelig internasjonal profil, både mot nordiske aktører og mot ulike EU-forum (ACER, ESA

og sammenslutningen av sentralnettoperatører ENTSO-E).
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PG må, for denne avdelingen, ta forbehold om at lovprosessen som pågår kan medføre endringer som

påvirker organisering eller oppgavefordelingen. Forlag fra OED om hvordan de relevante rettsaktene skal

gjennomføres i norsk rett er enda ikke sendt på høring. Forslaget er basert på foreløpige signaler fra OED

og det vi har kunnskap om per dags dato.

12.2 EUs 3. energimarkedspakke

EUs 3. energimarkedspakke består av fem rettsakter som trådte i kraft fra 2009 og som nå skal

implementeres i Norge. Formålet med EUs 3. energimarkedspakke er å styrke reguleringen av EUs indre

markeder for elektrisk energi og naturgass. Disse direktivene er:

Direktiv 2009/72/EF ( elmarkedsdirektiv III)

Forordning 714/2009/EF (grensekryssende krafthandel II)

Direktiv 2009/73/EF (gassmarkedsdirektiv III)

Forordning 715/2009/EF (gasstransmisjonsforordning Il)

Forordning 713/2009 EF (opprettelse av ACER)

Alle disse direktivene går på forhold som er relevante for opprettelsen av uavhengig gass- og

energimarkedsregulator. Når det gjelder gass og gassmarkedet, er det fortsatt uavklart om direktivene skal

gjøres gjeldende nå, ettersom Norge ønsker unntak som marked under oppbygging også etter 2014.

Dersom de gassrelaterte direktivene skal implementeres, legges det opp til at NVE får rollen også som

uavhengig regulator for nedstrøms gass. I omfang vil det være langt mindre enn elmarkedsreguleringen.

Gass er derfor ikke tatt inn i forslaget til avdelingsnavn.

Elmarkedsdirektiv III innebærer en styrking og videreføring av gjeldende regulering av energimarkedet.

Direktivet har blant annet krav om at det skal opprettes en nasjonal reguleringsmyndighet som skal være

uavhengig både av nasjonal politisk styring og av bransjen, det skal opprettes en uavhengig klageinstans

som skal behandle vedtakene fra uavhengig regulator. Det innføres samtidig nye krav knyttet til

transmisjon (sentralnettet) og forbrukerrettighetene skal styrkes. Både elmarkedsdirektivet og

forordningen om grensekryssende krafthandel har en detaljert angivelse av de oppgaver regulator skal

tillegges.

De formelle rammene for ET, og senere uavhengig regulator, er som dette viser, ikke på plass. PG kan

derfor ikke si endelig hvordan denne skal organiseres og hvilke myndighetsoppgaver som - overfort til

norske forhold og norsk regelverk- skal løses. Først må det gjennomføres en lovprosess. Denne er nå

under arbeid i OED. Det tas sikte på at høring vil skje til høsten, med vedtakelse varen 2013.

Videre må det underliggende forskriftsverket og gitte delegeringer gjennomgås, og det må klargjøres

hvordan myndighetsfordelingen mellom OED, direktorats-NVE og regulator skal være. Denne prosessen

er det ikke mulig agjennomfore endelig før nødvendige lovendringer er vedtatt. OED vil være sentral i

den forestående avklaringsprosessen. En informativ oversikt over alle oppgaver som i dag ligger til E,

fordelt på antatte direktoratsoppgaver, regulatoroppgaver og oppgaver i en mellomstilling finnes i AG 1

sin rapport. Oversikten er tatt med som vedlegg 12 til denne rapporten.

Direktivets ordlyd og implementeringsprosessen så langt, der NVE er tett involvert, gir gode

holdepunkter for a si med rimelig sikkerhet hvilke oppgaver som vil bli lagt til regulator og dermed hvilke

seksjoner som bør inngå i ET. Direktivet åpner også for at ET kan få tilleggsoppgaver, utover de

oppgaver som er obligatoriske etter direktivet, noe som bør vurderes konkret. Etter PGs syn vil det å
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opprette ET, før kravet om uavhengighet formelt gjelder, gi NVE større frihet til autmeisle en avdeling

som NVE mener har hensiktsmessige rammer og oppgaver og som går over til å bli uavhengig regulator

når det formelle grunnlaget er på plass. Både avklaringer gjennom lovprosessen,

hensiktsmessighetsvurderinger og erfaringer NVE gjør seg i denne første fasen, vil kunne gi justeringer i

hvilke oppgaver og ansvar regulator tillegges. Dessuten tror PG at rendyrkingen av regulatoroppgavene i

en fagavdeling vil lette det arbeidet som må gjøres i NVE i forbindelse med implementeringen av 3.

energimarkedspakke.

12.3 Uavhengig regulator

I forhold til OU-prosjektet er opprettelsen av en uavhengig regulator et sentralt punkt i

elmarkedsdirektivet. Kravet er at regulator skal være uavhengig, både av energibransjen og av politisk

styring. Elmarkedsregulator vi 1, når den opprettes formelt, være en del av det norske

forvaltningssystemet. Som følge av uavhengighetskravet skal imidlertid regulator være unntatt fra

nasjonal politisk styring i utøvelsen av definerte myndighetsoppgaver. I begrepene "regulator'' og

"regulering" ligger både aktiv styring (vedtak, konsesjoner) og tilsyn.

Etter elmarkedsdirektivet er det sentrale at regulator skal være uavhengig av nasjonal politisk styring.

ACER (Agency for the Cooperation og Energy Regulators) er et EU-organ som formelt ble etablert 3.

mars 2011 og som reguleres i en egen forordning. ACER skal bidra til harmonisering basert på felles

rettsakter, og vil styre de nasjonale regulatorenes myndighetsutøvelse i stedet for nasjonale myndigheter.

På den måten skapes en felles europeisk politikk på energimarkedsområdet. Norges deltakelse i ACER er
et uavklart punkt foreløpig.

Det er ikke noe nytt i norsk forvaltning at det etableres en uavhengig regulator på et samfunnsområde.

Post- og teletilsynet er etablert som uavhengig regulator for post- og telemarkedene, og er styrt gjennom

direktiver fra EU som er implementert i norsk lovgivning. Post- og teletilsynet har på viktige punkter en

annen direktivregulering enn den som gjelder for energimarkedsregulator, men rollen som uavhengig

regulator er i prinsippet den samme.

Det har også vært en trend de senere årene at statlige tilsyn har fått en mer uavhengig rolle i forhold til

sine overordnede departementer. I kjølvannet av Tilsynsmeldingen som kom i 2003, har mange norske

tilsynsorganer gjennomgått en prosess med sikte på å sikre faglig sterke tilsyn. Uavhengigheten har

manifestert seg gjennom både oppretting av nye tilsynsetater, deling av eksisterende forvaltningsorganer

(eks utskillelsen av Petroleumstilsynet fra Oljedirektoratet fra 2004) og utflytting av tilsynene ut fra en

tanke om at geografisk adskillelse forsterker tilsynenes uavhengighet. For norske statlige tilsyn må målet

om uavhengighet i oppgaveløsningen sies å være sentralt i dag, uavhengig av EU-regulering.

I arbeidet med å opprette en uavhengig elmarkedsregulator har OED lagt opp til en modell der NVE skal

ha funksjonen som uavhengig regulator. NVE skal samtidig videreføre alle direktoratsoppgavene som

ligger til NVE i dag. Følgen av dette er at NVE for regulatoroppgavene vil være underlagt et annet regime

enn for de øvrige direktoratsoppgaver. Formelt legges det opp til dette ved at OEDs instruksjonsrett i

konkrete sakstyper avskjæres gjennom endringer i energiloven. Videre opprettes en uavhengig

klagenemnd, som skal behandle klager på regulators forvaltningsvedtak i stedet for OED. Klagenemnden

vil ikke være en del av NVE eller OED. Budsjettmessig skal uavhengigheten tydeliggjøres gjennom

separate budsjettildelinger. OED skal ikke kunne styre regulators virksomhet økonomisk gjennom

føringer i statsbudsjettet eller i tildelingsbrevet. Virksomhetsstyringen må derfor legges på et overordnet

nivå for de oppgavene der regulator skal være uavhengig.
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Et annet hovedtrekk i OEDs modell er at VED skal være øverste leder, også for uavhengig regulator. For

denne delen av NVEs portefølje skal imidlertid ikke OED kunne instruere VED og fagavdelingens

ledelse. Det formelle ansvaret for regulators virksomhet vil imidlertid ligge til VED. Direktivet har regler

om ansettelsesforholdene til reguleringsenhetens øverste ledelse. Kravet om midlertidig tilsetting

oppfylles etter PGs syn ved at VED allerede er åremålstilsatt.

Avdelingsdirektør for ET vil i en første fase ha samme formelle stilling som de andre

avdelingsdirektørene. ET-dir vil inngå i DM fra det tidspunktet avdelingen er opprettet. PG har ikke

funnet det nødvendig at ET-dir skal være tilsatt med tidsbegrensning. Fra det tidspunktet ET går over til å

være uavhengig regulator, er det imidlertid et spørsmål om ET-dir fortsatt skal delta i DM.

For PG er det et sentralt hensyn at ET allerede fra starten av skal være ressursmessig rustet til å ivareta de

myndighetsoppgaver som vil bli lagt til avdelingen. ET vil bli tillagt vedtaksmyndighet etter ulike

regelverk, få ansvar for tilsyn og overvåking av energimarkedet og vil måtte bistå i relevant

regelverksarbeid, både innenfor det norske regelverket og regelverksprosesser i ACER. I vedlegg 10 er

det gitt en oversikt over NVEs tilsynsoppgaver i dag, og flere av disse vil måtte følges opp av ET. PG er

særlig opptatt av at regelverksprosesser i ACER er avgjørende for framtidig regulering av det norske

elmarkedet. Aktiv involvering i EU-relaterte regelverksprosjekter vil måtte være et hovedanliggende for

ET framover.

Samtidig vil NVE fortsatt videreføre alle sine øvrige fagområder. Ulike politiske dokumenter den senere

tiden har klart styrket forventingene til NVE som fagdirektorat innenfor blant annet forsyningssikkerhet,

konsesjonsbehandling, energibruk, håndtering av flom, skred og andre samfunnssikkerhets- og

beredskapsområder, og klimarelaterte oppgaver. PG har hatt fokus på begge disse perspektivene.

12.4 Seksjoner og stab

PG foreslår at Elmarkedstilsynet (ET) skal bestå av følgende seksjoner:

E -okonomisk regulering

EP- prising av nett-tjenester

EK - kraftmarked

Deler av EN- nett

PG antar at det vil være behov for ase på den interne strukturen i ET når oppgavene som tillegges

avdelingen er endelig fastlagt. Det er naturlig at ny avdelingsleder initierer en slik prosess. PG vil her

nøye seg med å påpeke at hovedlinjene i 3. energimarkedsdirektiv kan tilsi en annen seksjonsinndeling

enn den de seksjoner som nå samles i ET representerer. Det vil også være naturlig å vurdere om

seksjonsinndelingen skal erstattes av, eller eventuelt suppleres med, organisering i matriser eller team.

E, EP og EK overføres i sin helhet til ET. Det er foreløpig ikke avklart i detalj om alle oppgaver som

disse seksjonene i dag utfører, skal løses av ET. Dette vil bli avklart i den detaljerte fasen som må

gjennomføres etter at de overordnede rammene er avklart gjennom stortingsbehandlingen av energiloven.

PG har foreslått at bare deler av EN skal legges til nye ET. Direktivet har et styrket fokus på

forbrukerrettigheter, og oppgaver EN har knyttet til leveringskvalitet og avbruddsrapportering ligger

åpenbart innenfor dette feltet. Nettkompetanse vil også være viktig for ET ved oppfølging av

markedsmessige og systemtekniske forhold, for eksempel knyttet til flaskehalshåndtering og midlertidige

sikringstiltak. Selv om forsyningssikkerhet etter direktivet ikke er en regulatoroppgave, skal regulator
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være i stand til å overvåke forsyningssikkerheten. ET vil derfor opplagt ha behov for egen

nettkompetanse, og PG anslår at det vil bli behov for i størrelsesorden 3-4 årsverk. PG foreslår at de

medarbeiderne som overføres fra EN, i påvente av en avklaring av den interne organisering av ET, blir en

del av EK.

PG har vurdert om EA bør ligge i ET. Begrunnelsen for at EA er foreslått lagt til E er gitt i kapittel 13. ET

vil imidlertid åpenbart kunne ha behov for analyser og vurderinger fra EA og andre seksjoner i E, for å

kunne løse sine oppgaver. Det tette samarbeidet mellom EA og de seksjonene som legges til ET må

videreføres. Det er i implementeringsprosessen forutsatt et nært samarbeid med både gjenværende

avdelinger i NVE og andre fagmyndigheter. Hvordan bestilling og bruk av data og analyser skal gjøres,

må avklares i det videre arbeidet.

ET vil i tillegg ha en stab. Staben vil utgå fra dagens E-stab ved at de personer som i dag tilhører denne

fordeles på E-stab og ET-stab. I tillegg mener PG det er nødvendig at juridiske ressurser fra AJ og

informasjonsressurser fra KS tilføres ET. Disse ressursene anbefaler PG at bør inngå i ET-stab fra det

tidspunktet enheten blir uavhengig.

Delingen av E-stab forutsetter at de oppgaver og funksjoner som i dag ligger til E-stab identifiseres og

fordeles mellom E-stab og ET-stab. Det vil være sentralt for fordelingen av de stabsansatte at begge de

nye stabsenhetene må kunne dekke stabsoppgaver i sine nye avdelinger, både ordinære oppgaver og mer

avdelingsspesifikke oppgaver. PG antar at ET-stab vil pålegges tyngre stabsoppgaver enn E-stab.

Opprettelsen av ET vil utløse spørsmål som ET-stab vil stå sentralt i avklaringen av. Fordelingen av

ressursene i E-stab må avspeile dette. Den nye ET-stab vil måtte ha ressurser til å kunne støtte opp under,

og bistå seksjonene innenfor en rekke nye oppgaver som følger av direktivet. Dette gjelder blant annet

omfattende internasjonale aktivitet, regelverksarbeid, klargjøring av klagesaker til behandling i den

uavhengige klagenemnda, oppfølging av avdelingens tilsynsområder, rapporteringsoppgaver etter

direktivet, og informasjonsoppgaver.

12.5 Oppgaver

Elmarkedsdirektiv III og forordningen om grensekryssende krafthandel regulerer i detalj hvilke oppgaver

som skal legges til uavhengig regulator. I tillegg kommer oppgaver knyttet til gassmarkedet. AG 1 har i

sin rapport en utfyllende liste over hvilke konkrete oppgaver som skal legges til regulator, satt inn i en

norsk kontekst. Oppgavene faller inn under følgende hovedkategorier:

Tariffer og vilkår for tilgang til transmisjons- og distribusjonsnettet

Plikter knyttet til unbundling": hindre kryss-subsidiering mellom nettvirksomhet og

produksjon/ omsetning

Holde oppsyn med markedet og dets aktører, herunder spørsmål knyttet til grensekryssende

handel og infrastruktur

Forbrukerbeskytte Ise

Deltakelse i ACER og internasjonalt arbeid

Andre oppgaver, blant annet forskriftsarbeid, rapportering, regulering av nedstrøms gass osv

Oppgavelisten er et arbeidsdokument som er brukt i NVE og OEDs felles arbeid med implementering av

3. energimarkedspakke. PG har fått opplyst at høringsnotatet fra OED neppe vil gi en slik detaljert liste,

men legge opp til at OED tildeles kompetanse i loven til agi nærmere bestemmelser om regulators
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oppgaver. Den nærmere avgrensningen vil derfor skje senere, sannsynligvis i form av forskrift. Vedlegg 1

fra AG 1 gir likevel grunnlag for forståelsen av hva som etter direktivet er regulatoroppgaver, og er derfor

tatt inn i denne rapporten for hendig referanse (Vedlegg 8).

Som nevnt innledningsvis må det tas forbehold om at den forestående høringen kan gi justeringer i

oppgaveporteføljen sammenlignet med det som skisseres i AG 1 s rapport. Hovedoppgavene følger

imidlertid av direktivet og ligger derfor fast.

12.6 Samhandling med andre avdelinger

ET vil i sin oppgaveløsning ha tett kontakt med E, særlig EN og EA, og TB, særlig knyttet til oppfølging

av tilsynsoppgavene.

Det er en forutsetning for modellen som er foreslått fra PGs side at ET ikke skal bygge opp et eget

modell- og analysemiljø, men bestille utredninger fra EA og øvrige deler av NVE. Direktivets krav om

uavhengighet retter seg mot hvordan ET nyttiggjør seg og konkluderer ut fra mottatte analyser og

vurderinger. PG kan ikke se at direktivet er til hinder for at E utfører slike analyser på oppdrag fra ET, så

lenge disse ikke legger føringer for eller styrer konklusjonene ET trekker. Tilsvarende tolkninger er lagt

til grunn av Sverige og Danmark.

Også i forhold til myndighetsutøvelse, for eksempel knyttet til energibruk og kraftforsyning, vil det være

samspill mellom ET, E og TB. Direktivet hindrer ikke, etter PGs oppfatning, at myndighetsorganene

samarbeider om tema av felles interesse, forutsatt at ET ikke instrueres i sin oppgaveløsning. Det at ET

skal være en del av NVE legger til rette for kunnskapsdeling og samhandling i oppgaver av relevans for

begge organisasjonsdelene.

ET vil, som fagavdeling, ha tilgang på de samme administrative støttefunksjonene fra A som de andre

fagavdelinger, for eksempel lonn/personal, arkiv, systemstøtte med mer, jf. gjennomgang i AG 1 sin

rapport.

Når ET blir uavhengig, stilles det økte krav til både formelle og fysiske tiltak som skal underbygge

regulators uavhengighet. PG foreslår at AJ og KS-ressursene som skal tilføres ET overføres fra dette

tidspunkt. Når det gjelder øvrige støttefunksjoner må det vurderes for hvert enkelt funksjonsområde, med

utgangspunkt i de krav til uavhengighet som stilles, om ET skal ha funksjonene selv, kjøpe fra A, eller

kjøpe eksternt. Etter PGs syn bør man søke kostnadseffektive løsninger, all den tid ET er en del av NVE.

13. Energiavdelingen (E)

13.1 Profil og rolle

Etter PGs forslag vil E primært være en kunnskaps- og forvaltningsavdeling med fokus på klima og

energi gjennom datainnhenting, modeller, analyser og utredninger.

Kunnskap om energi og klima er viktig i seg selv, som grunnlag for faglige og politiske beslutninger.

Særlig ønskelig er det at Ei enda sterkere grad innretter sin kunnskapsinnhenting og -formidling mot

klima og klimaforebygging. Ved at markedsspørsmålene overføres ET, vil E kunne ta en tydeligere rolle

som faginstans på klima- og energispørsmål, uten amatte skjele til markedsvirkningene.

Samtidig bør E, etter PGs mening, ha et sterkere fokus på å innrette sin kunnskapsinnhenting og

databearbeiding mot forvaltningsrelaterte oppgaver, blant annet forsyningssikkerhet og
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konsesjonsbehandling. Etter PGs syn har NVE mer hente i sin rolle som konsesjonsmyndighet ved å

videreutvikle Es analyser og vurderinger.

Videre vil det være en viktig oppgave for E og bidra til å videreutvikle regelverket for energimarkedets

virkemåte med tanke på at det skal fungere effektivt og at virkemiddelbruken er konsistent og i tråd med

politiske målsettinger. Det må være arbeidsdeling og samarbeid mellom E og ET i tråd med direktivet.

13.2 Seksjoner og stab

Den delen av dagens Energiavdeling som ikke skal legges i det nye Elmarkedstilsynet (ET), viderefores

som Energiavdelingen (E). Selv om ET også vil være en energirelatert avdeling, mener PG det er

dekkende å bruke betegnelsen Energiavdelingen.

Energiavdelingen vil etter forslaget bestå av:

EE- energibruk

EF - fornybar energi

ER- ressurs

EA - analyse

EN - nett

EØ, EP og EK flyttes i sin helhet over i Elmarkedstilsynet (ET). EB flyttes i sin helhet til Tilsyns- og

beredskapsavdelingen (TB). EN er foreslått delt med anslagsvis 3 til 4 årsverk til ET. De øvrige forblir i

EN i E.

PG har ikke her gått inn på behovet for endret seksjonsstruktur iE, og overlater initiativet for dette til

avdelingsleder.

Evil i tillegg ha en stab. Staben vil i utgangspunktet utgå fra dagens E-stab ved at de personer som i dag

tilhører denne fordeles pa E-stab og ET-stab. De oppgaver og funksjoner som i dag ligger til E-stab må

identifiseres og fordeles mellom stabene. PG antar at E-stab ikke vil ha økte ressursbehov, da denne

staben ikke vil få nye administrative oppgaver og flere tunge saksområder vil bli overført til TB og ET.

Administrativ støtte til gebyrforvaltning vil for E-stab bli betydelig mindre i omfang ved overføringen av

EB til TB, og dette vil ytterligere forsterkes hvis også de øvrige gebyrfinansierte tilsynsområdene som er

foreslått blir overført til TB,jfkapittel 15.4.

13.3 Oppgaver

PG vil påpeke at ettersom endelig oppgavefordelingen mellom E og ET ikke foreligger før lovendringen

er gjennomført, så er totalporteføljen til E ikke helt avklart. Etter PGs oppfatning ligger alle dagens

oppgave i E, inntil de uttrykkelig legges til ET.

Modellbaserte analyser og vurderinger (fremskrivninger) av kraftbehov og forbruksutvikling

E foretar i dag ulike typer analyser og vurderinger av ulike tema knyttet til energi og energisektoren. En

del av disse vil bli en oppgave for ET, for eksempel EK sine analyser av markedsutviklingen og utøvelsen

av markedsmakt. For Evil modellbasert analysearbeid og ulike vurderinger og prognoser basert på
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analysene etter PGs forslag bli en hovedoppgave framover. De vurderinger som E gir i konsesjonssaker i

dag og modellgrunnlaget for disse er beskrevet i mer detalj i AG2 sin rapport.

EA utarbeider prognoser og analyser av utviklingen i kraftmarkedet og kraftsituasjonen på kort og lang

sikt. Analysene er basert på ulike kraftmarkedsmodeller og energisystemmodeller, blant annet

Samkjøringsmodellen og TIMES. EA er ansvarlig for verktøyprosjektet som skal gi modeller, verktøy og

metoder for analysevirksomheten, også i anstrengte kraftsituasjoner.

EE analyserer energibruksutviklingen i ulike sektorer: husholdning, tjenesteyting og industri. Videre

analyserer EE innenlands bruk av naturgass, som gasskraft med og uten CO2 håndtering og vurdering av

infrastruktur. EE foretar også tekniske og økonomiske vurderinger i konkrete konsesjonssaker. Slike

vurderinger inngår i konsesjoner til transmisjonsnett for gass etter naturgassloven, som EE gir. Videre gir

EE tekniske og samfunnsøkonomiske vurderinger i konsesjonssaker ang fjernvarme, der det sentrale er å

kontrollregne på samfunnsøkonomi, vurderer valg av teknisk løsning og kundegrunnlag.

EN holder oversikt over oppbyggingen og utviklingen av kraftsystemet og forsyningssikkerheten for
elektrisk energi. Dette omfatter alle nettnivå i Norge og utenlandsforbindelsene. EN utfører

systemtekniske og samfunnsøkonomiske analyser og vurderinger i forbindelse med konsesjonsbehandling

av elektriske overføringsanlegg og utenlandskonsesjoner. Systemtekniske vurderinger er basert på den

totaloversikten over kraftsystemet EN har, blant annet gjennom oppfølging av kraftsystemutredninger

(KSU). EN foretar lastflytberegninger for sentral- og regionalnettet og vurderer tekniske og

samfunnsøkonomiske konsekvenser av tiltaket, blant annet investeringer, avbrudd, flaskehalser, drift og

vedlikehold, overføringstap, sanering, tekniske løsninger, koordinering og samsvar med KSU. Analysene

baseres på Samlast-modellen, som er Samkjøringsmodellen kombinert med nettdata.

ER holder oversikt over energiressursene i Norge, spesielt innen fornybar energi som vannkraft, vindkraft

og bioenergi, og over utbygde kraftverk. ER utfører ressursanalyser på grunnlag av dette. Dette skal sikre

god bakgrunnsinformasjon for samfunnets planlegging av energisystemet. ER gir også tekniske og

økonomiske innspill til Kved konsesjonssøknader om vindkraft og vannkraft. I vindkraftkonsesjoner

vurderer ER ressursgrunnlag, kontrollerer kostnadstallene og ser på valg av teknisk løsning. For

vannkraftprosjekter er de økonomiske vurderingene i hovedsak kontroll av kostnadstall oppgitt av
tiltakshaver, basert på en kostnadskatalog utarbeidet i regi av ER. For vurderinger av ressursutnyttelsen

sammenholdes søkers opplysninger med NVEs egen kartlegging av småkraftpotensialet. I

reguleringssaker eller der det foreligger konkurrerende prosjekter, utføres mer omfattende simuleringer

for å fastslå nytteverdien av prosjektet og eventuelt hvilket av de konkurrerende prosjekt eller alternativ

som bør velges.

PG mener modellutviklingen og analysemiljøet i E bør bli mer samkjørt og forvaltningsrettet. Analysene

bør i større grad fokuseres inn mot hvilke analyser forvaltningen trenger i sin myndighetsutøvelse, for

eksempel i konsesjonssaker og i anstrengte kraftsituasjoner, og hvilke analyser forvaltningen trenger for å

ha faglig autoritet som energimyndighet med ansvar for kraftforsyningen. Det er da helt avgjørende at

forbruksutvikling, status for produksjons- og nettutbygging, ressurspotensial, valg mellom av aktuelle

energikilder, systemkunnskap osv ses under ett. Avdelingen skal bidra til konsistent virkemiddelbruk i

energisektoren, herunder bidra til videreutvikling av dagens virkemidler. Samlingen av modell- og

analyseseksjonene i E vil legge til rette for dette.

Forsyningssikkerhet og oppfolging av systemansvaret

Innholdet i begrepet forsyningssikkerhet er gjennomgått blant annet i NOU 2012:9 Energiutredningens.

53 flg. Forsyningssikkerhet betyr at energiforsyningen dekker det etterspurte energibehovet uten avbrudd

eller begrensninger. Forsyningssikkerheten avhenger dermed av en rekke forhold, blant annet faktisk

energiforbruk, kunnskap om potensielle energiressurser og faktisk ressurstilgang, konsesjonsbehandling
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av nødvendige produksjons- og distribusjonsanlegg, investeringer, nett- og nettsystemtekniske forhold,

markedsmekanismer og priser, leveringskvalitet og avbruddshyppighet, evnen til aforebygge og håndtere

knapphetssituasjoner og effektsvikt og agjenopprette energiforsyningen ved avbrudd osv.

Forsyningssikkerhet dekker ut fra dette et stort spenn av fagoppgaver og vil fortsatt være et felles

anliggende for flere fagavdelinger i NVE og for uavhengig regulator når denne trer i funksjon.

EN vil fortsatt ha en sentral og overordnet rolle i forhold til forsyningssikkerhet. I dette ligger blant annet

detaljert kunnskap om kraftsystemet og kraftflyten, oppfølging av kraftsystemutredninger (KSU),

oppfølging av Statnett som systemansvarlig og vedtaksmyndighet i svært anstrengte kraftsituasjoner

(SAKS) og ved rasjonering. Også den foreslåtte ordningen med konseptvalgutredninger (KVU) vil

forutsette aktiv involvering fra EN.

EN og EB vurderer om de nevnte vedtakshjemlene, som er aktuelle i beredskapssituasjoner, bør overføres

til EB. I krise- og beredskapssituasjoner forutsettes det uansett et nært samarbeid med EB (i TB), som

både er ansvarlig for kraftforsyningsberedskapen og krisestøtteenhet for hele NVE.

Statnett er systemansvarlig og har det overordnede ansvaret for den momentane kraftballansen. Det er

flere seksjoner i Ei dag som fører tilsyn med ulike sider av Statnetts systemansvar. EN vil som ansvarlig

for forsyningssikkerheten fortsatt ha en nøkkelrolle her, i samarbeid med ET.

Oppfolging av elsertifikater og opprinnelsesgarantier

Både elsertifikater og opprinnelsesgarantier er ordninger som springer ut av fornybardirektivet og skal

stimulere til utbygging av fornybar energi. Samme anlegg kan være godkjent for begge ordningene.

Reglene om opprinnelsesgarantier trådte i kraft fra 2008. For astyrke satsingen på fornybar kraft

ytterligere, ble det felles svensk-norske elsertifikatmarkedet etablert fra 2012.

Fra NVEs side er det flere seksjoner som følger opp disse ordningene. EF godkjenner anlegg for

elsertifikatordningen, utsteder opprinnelsesgarantier og fører tilsyn med anleggene som er godkjent for

opprinnelsesgarantiordningen. EK følger i dag opp de elsertifikatpliktige, herunder kravene til måling,

avregning, prising og markedsføring, og utarbeider analyser over markedsutviklingen i

elsertifikatmarkedet. EK følger også opp Statnett som registeransvarlig etter begge ordningene, både

Statnetts oppgaveutførelse og gebyrinnkreving.

Med den nye organiseringen vil EF fortsatt ha ansvaret for godkjenning av anlegg, men det er ikke avklart

hvem som skal ha ansvar for markedsoppfølgingen. Legges den til ET blir dette i så fall en

tilleggsoppgave.

Oppfolging av regler som angar energibruk

EE har ansvaret for å følge opp energibruken i Norge, i samarbeid med Enova. Energibruk er knyttet tett

opp til utslippsreduksjon og forebygging av klimaendringer. Fortsatt satsing på virkemidler for å redusere

energiforbruket er et viktig tiltak i klimameldingen.

Ett virkemiddel for å øke bevisstheten om energiforbruket er energimerking. Dette saksfeltet har stor

interesse i EU og nye krav kommer stadig. Norge har i mange år hatt regler om energimerking av

hvitevarer, og de fleste husholdningsapparater skal energimerkes. NVE er tilsynsmyndighet, og NVE

benytter et eksternt firma ved gjennomføring av tilsynet. I 2011 kom det krav om økodesign, som

gjennom produktmerking skal fremme utvikling og anvendelse av energieffektive og miljøvennlige

energirelaterte produkter. For boliger og bygninger kom kravet om energimerking

(energimerke forskriften) i 20 I0. Forskriften inneholder også krav om energivurdering av tekniske anlegg.
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EEs oppfølging av reglene om energimerking har økt ressursmessig i takt med at dette saksfeltet har

vokst.

Et annet virkemiddel tilknyttet energibruk er lokale energiutredninger. Disse skal utarbeides av

omradekonsesjonar for hver kommune og NVE skal følge opp at det gjøres. Energiutredningen skal

beskrive dagens energisystem og energisammensetningen i kommunen. Energiutredningen skal dessuten

beskrive forventet fremtidig stasjonær energietterspørsel i kommunen, og påpeke muligheter for

energieffektivisering, energisparing og energiomlegging gjennom konkrete prosjekter og tiltak. Reglene

om lokale energiutredninger vil virke i samspill med kommunenes ansvar for klima- og energiplanlegging

i egen kommune, jf statlig planretningslinje om dette fra 2009.

Samla Plan

I NVE er det SV som følger opp Verneplan for vassdrag, mens det er ER som følger opp Samla Plan.

Samla plan skal sikre en samlet, nasjonal forvaltning av landets vassdrag og er stortingsbehandlet i tre

omganger. Planen kategoriserer vannkraftprosjekter ut fra konfliktgrad i forhold til ulike brukerinteresser

og kraftverksøkonomi. Før et vannkraftprosjekt kan søke konsesjon, må det være avklart i forhold til

Samla plan. Oppfølgingen av Samla plan er lagt til Direktoratet for naturforvaltning (DN), men

avgjørelser skal skje i samråd med NVE. NVE har ansvar for den teknisk/økonomiske vurderingen av

prosjektet.

Oppgaver som foreslas tatt ut av E

Ansvaret for EB sine oppgaver overføres i sin helhet til TB. Videre skal uavhengig regulator også være

regulator for gassmarkedet. Oppgaver knyttet til gasskraft bør også overføres fra E til ET.

Videre foreslår PG at noen oppgaver som i dag ligger i EE, EN og ER overføres til TB. Dette gjelder

tilsyn med fjernvarmeanlegg, tilsyn med drift og vedlikehold og tilsyn med anlegg godkjent etter

elsertifikat- og eventuelt opprinnelsesgarantiordningen. Nærmere begrunnelse for disse forslagene er gitt i

kapittel 15.

13.4 Klimaoppgaver

H er hovedaktøren i NVEs rolle som innhenter og formidler av data om ulike klimarelaterte forhold.

Hydrologiske data, inkludert data om snø og breer, er sentralt i klimarelatert arbeid. Både ER og EA er

avhengige av hydrologiske data for sine modeller og analyser. E innhenter også selv sentrale data som er

relevante i forhold til klima og klimaendringer, blant annet innenfor utviklingen i energibruksmønsteret.

Innenfor klimatilpasning har NVE de senere årene hatt en aktiv rolle. Det er etablert en Fastgruppe for

klimatilpasning, og det er utarbeidet en egen Klimatilpasningsstrategi for NVE (NVE rapport 15-2010

Klimatilpasning innen NVEs ansvarsomrder). Flere tiltak fra E-seksjonene inngar her. Som eksempler

kan nevnes bedre analyser av klimavirkningers påvirkning på framtidig energipotensial (vind, vann,

bioenergi), effekter av klimavirkninger på energibruken, og konsekvenser av klimaendringer på tekniske

installasjoner.

NVE har også virkemidler som angår forebygging av klimaendringer og reduksjon av klimautslipp. Både

økt fornybar energiproduksjon, utfasing av fossil energibruk og reduksjon i det totale energiforbruket

inngår her. Konsesjonsbehandling av produksjons- og nettanlegg er en forutsetning for økt fornybar

energiproduksjon, og E vil ha en viktig rolle gjennom ressurskartlegginger og ulike analyser til bruk i

konsesjonsbehandlingen. Videre skal økonomiske støtteordninger som forvaltet av E, som elsertifikater,
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opprinnelsesgarantier, stimulere til fornybar kraftutbygging. Innenfor målet om redusert energiforbruk er

særlig energimerking av boliger sentralt.

Mange av de spørsmålene E skal forvalte har en tydelig relasjon til klima, ikke minst til kunnskap om og

forebygging av klimaendringer. PG ser det som ønskelig at NVEs klimaprofil også knyttet til forebygging

skal komme tydeligere fram, og at E har et hovedansvar for akoordinere og formidle det arbeidet som

gjøres i NVE innenfor dette feltet.

13.5 Samhandling med andre avdelinger

Evil ha nære samarbeidsflater både med ET og K. Dersom et mer overordnet ansvar for koordinering og

formidling av klimaforebygging legges til E, vil E også ha nære bånd til Hog SV. Samarbeidet med TB

vil i første rekke angå koordinering av det tilsynet som blir igjen i E, fortrinnsvis EE, og den nære

relasjonen som må foreligge ved kraftkriser, enten dette er knapphetssituasjoner eller bortfall av

kraftforsyningen.

I en første fase, når oppgavedelingen mellom E og ET skal avklares og implementeres, forutsettes det å

være et særlig nært samarbeid mellom disse avdelingene for å få ny oppgave- og ansvarsstruktur på plass.

Også etter en slik overgangsfase er det flere området der det fortsatt må være nær samhandling mellom E

og ET. E vil ha behov for kunnskap om utviklingen i den økonomiske reguleringen av nettselskapene og

for å kunne gi innspill til hvordan incentivreguleringen bør videreutvikles. Likedan vil E for sine

forvaltningsoppgaver måtte kjenne til markedsutviklingen. Motsatt vil ET vil ha behov for tilgang på

analyser og analyseressurser fra E, som grunnlag for egne analyser, vurderinger og beslutninger. Selv om

hovedansvaret for forsyningssikkerhet fortsatt skal ligge i direktorats-NVE, med EN i en sentral rolle, vil

ET etter direktivet ha en rolle for å følge opp og overvåke de tiltak som direktorats-NVE iverksetter.

Når det gjelder K, har PG understreket viktigheten av at K gis de tekniske og økonomiske analyser og

vurderinger som er en forutsetning for at konsesjonsbehandlingen skal få ønsket tyngde. E og K må i

fellesskap utvikle rutiner for hva slike analyser skal inneholde og hvordan de skal inngå i

konsesjonsbehandlingen. Her er det gjort et grundig kartleggingsarbeid som bør sluttføres. PG mener at et

aktuelt virkemiddel for ytterligere å styrke relasjonen mellom EN og KN er afysisk samlokalisere

miljøene. Drøfting av om EN skal plasseres i E eller Ker gitt i kapittel 14.4.

Som en sentral klimaavdeling vil E fortsatt samarbeide tett med klimakunnskapsmiljøene i H, som gir

datagrunnlaget for Es modeller og analyser. A formidle et helhetlig bilde av NVEs klimaarbeid, som

inkluderer både klimakunnskap, klimatilpasning og klimaforebygging, vil være et felles anliggende for

flere avdelinger men med Hog E som de mest sentrale.

Som nevnt over er det foreslått at TB skal overta noen tilsynsoppgaver fra E, slik at alt tilsyn med

vassdrags- og energianlegg samles i en avdeling. Videre legges det opp til at TB overtar koordineringen

av tilsynsarbeidet fra AJ. Samlet planlegging og rapportering av NVEs totale tilsynsaktivitet må fortsette

og må inkludere også de tilsynsområdene som videreføres i E.
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14. Konsesjonsavdelingen (K)

14.1 Profil og rolle

Konsesjonsbehandling er et viktig virkemiddel for å ivareta forsyningssikkerheten i hele landet og for
realisere satsingen på fornybar kraftproduksjon. Det at konsesjonsbehandling rendyrkes i en egen

avdeling, vil legge til rette for effektiv og kvalitativt gode saksbehandlingsprosesser og utforming av

presise konsesjoner for alle typer konsesjonsgitte vassdrags- og energianlegg og tiltak. Det er stor bredde

i den faglige kompetansen i K innenfor ulike fagfelt som er relevante ved vassdrags- og arealinngrep. Ved

a innrette avdelingen mot konsesjonsbehandling og spørsmål knyttet til konsesjoner, vil det legge til rette

for fortsatt ha et spesialisert og høyt kvalifisert konsesjonsmiljø i NVE.

Opprettelsen av en egen konsesjonsavdeling vil også gi et viktig signal til omverden. Både fra politiske

myndigheter, departementet, media, interesseforeninger og allmennheten er det stort og stadig økende

fokus på NVEs konsesjonsbehandling, særlig saksbehandlingstiden. Rendyrking av konsesjonsbehandling

i en egen avdeling vil understreke NVEs mål om mest mulig rasjonelle og effektive

konsesjonsbehandlingsprosesser.

14.2 Seksjoner og stab

Konsesjonsavdelingen beholder etter forslaget navnet Konsesjonsavdelingen (K). Navnet vil være enda

mer dekkende ved den foreslåtte delingen enn det er i dag.

Konsesjonsavdelingen vil etter forslaget bestå av:

KE- energikonsesjoner

KN -  nettkonsesjoner

KSK  -  smakraftverk

KI - vassdragsinngrep

KV -  vassdragskonsesjon.

KM (Miljøtilsyn) og  KD  (Damsikkerhet) går ut av  K  og inngår i ny Tilsyns- og beredskapsavdeling  (TB).

I en konsesjonsprosess vil K og TB sine oppgaver tidsmessig følge etter hverandre. Et spørsmål er hvor

skillet prosessmessig skal gå. PG foreslår at K har ansvaret fram til endelig konsesjon foreligger ( dvs.

etter eventuell klagebehandling). Fra dette tidspunktet overtar TB ansvaret for videre oppfølging av de

konsesjonsgitte anleggene.

PG har ikke gått nærmere inn på behovet for å endre seksjonsstrukturen i "nye" K, men konstaterer at KI

nylig ble splittet i KSK og KI og at vi ikke har fått indikasjoner på at det er behov for ytterligere

endringer.

Avdelingen vil i tillegg ha en stab. Utgangspunktet vil være at de personer som i dag tilhører K-stab

fordeles på K-stab og TB-stab. Eventuelt behov for økte støtteressurser som følge av delingen må
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identifiseres. Videre må de oppgaver /funksjoner som i dag ligger til K-stab identifiseres og fordeles
mellom K-stab og TB-stab.

14.3 Oppgaver

Med den foreslåtte organiseringen vil de fem seksjonene på Kha følgende hovedoppgaver:

Konsesjonsbehandling av nye konsesjonssoknader

NVE gir, eller gir innstilling i, 14 ulike konsesjonstyper, både til fysiske vassdrags- og energianlegg og til
ulik virksomhet, for eksempel omsetningskonsesjoner og markedsplasskonsesjoner. Både K og E er

konsesjonsmyndighet i dag. En samlet oversikt over konsesjonstypene og hvilken seksjon som har

ansvaret i dag framgår av vedlegg 9. Alle konsesjoner til vassdrags- og energianlegg skal etter forslaget
fortsatt ligge i K. Unntaket vil være nedstrøms gasskraft, som etter direktivet skal overføres til ET
(regulator).

En konsesjon er både en tillatelse (konsesjon) til at et tiltak kan iverksettes, og en avgjørelse av
arealbruken og øvrige betingelser for tiltaket. Dette medfører at det er mange ulike interesser og mange

kryssende hensyn som må avveies i konsesjonsbehandlingen. I Meld. St. 14 (2011-2012) Nettmeldingen
skisseres endringer i prosessen for de største nettkonsesjonene, de som er KU-pliktige, med tidlig
avklaring av behovet for den omsøkte kraftlinjen. En slik regelendring vil medføre at den senere
konsesjonsbehandlingen får en annen karakter. Også etter en slik lovendring vil de fleste nettanlegg
fortsatt følge dagens system.

Konsesjonsbehandling inkluderer både å gjennomføre den prosessuelle behandlingen av en søknad
gjennom faste faser, inkludert ulike beslutninger og vedtak underveis, og det å utforme og treffe selve

konsesjonsvedtaket. De prosessuelle kravene som gjelder for saksbehandlingen av vassdrags- og
energianlegg er omfattende. Det er saksbehandlingskrav i vassdragslovene, energiloven og
forvaltningsloven. De større sakene skal i tillegg følge regelverket om konsekvensutredninger som er

hjemlet i plan- og bygningsloven. I tillegg må NVE som konsesjonsmyndighet ivareta kravene i ulike
sektorlover, blant annet kulturminneloven, naturmangfoldsloven og reindriftsloven. I større
vassdragskonsesjoner må K også avgjøre spørsmål om utgiftsdekning til berørte interesser, blant annet

. . .
grunnerere og organ1sasjoner.

Når det gjelder utformingen av konsesjonsvedtak, har seksjonene på Ken lang og lik praksis for å lage en

forholdsvis kortfattet konsesjon som inneholder selve tillatelsen og en del vilkår (her er det noe variasjon
mellom seksjonene), og i tillegg et notat kalt "Bakgrunn for vedtak" som gjennomgår innspill, drøfter
sentrale tema osv. Det henvises fra konsesjonen til nærmere omtale i bakgrunnsnotatet, og dokumentene
blir sett pa som en samlet konsesjon.

Andre konsesjonsrelaterte sporsmdl

Konsesjonspliktvurdering

Grensen for konsesjonsplikt for vassdragstiltak er skjønnsmessig angitt ("nevneverdig skade eller ulempe
for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen ... ''). Spørsmålet må vurderes konkret i hver sak.
Dersom en søker er i tvil om konsesjonsplikten, forelegges saken for K for avgjørelse. Grensen for
konsesjonsplikt for energianlegg følger i større grad av regelverket. I enkeltsaker kan det likevel være
behov for å vurdere konsesjonsplikt. eventuelt unnta fra konsesjonsplikt fordi konsesjon anses "åpenbart
unodvendig".
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Endringer ved konsesjonsgitte anlegg

En rekke forhold som oppstår i et vassdrags- og energianleggs tekniske levetid reiser spørsmål knyttet til
innholdet i og grensene for en gitt konsesjon. Sakstyper for Ker blant annet opprustings- og
utvidelsesprosjekter (alle konsesjonstyper), revisjon av vilkår i gitte konsesjoner og forlengelse av
tidsbegrensede konsesjoner. K kan gi midlertidig tillatelse til reparasjons- og opprenskningsarbeid i strid
med en gitt konsesjon.

konomiske konsesjonsilk@r, vassdragskonsesjoner

I konsesjoner etter vassdragslovgivningen kan det være krav om konsesjonskraft, konsesjonsavgifter

årlige erstatninger og ulike typer fond, blant annet næringsfond. KV beregner konsesjonsavgiftene og

fordelingen mellom kommunene. Videre beregner KV mengde konsesjonskraft, og fordelingen til de

berørte kommunene, evt. fylkeskommunen. Energiloven har ikke tilsvarende vilkårshjemler.

AG5 har i sin rapport tatt opp spørsmål om økonomiske konsesjonsvilkår fortsatt skal sortere under K

eller om dette er sakstyper som bør legges til en ny tilsyns- og oppfølgingsavdeling. PG mener kraft og

avgiftsforvaltningen er så tett knyttet til konsesjonsmiljøet at oppgaven bør forbli i K, og slutter seg til

argumentasjonen fra K som har kommet inn til PG angående dette sporsmalet..

Tilknytningsplikt og leveringsplikt

Nettilgang er vesentlig både for forbrukere (husholdninger, industri) som trenger leveranse av strøm, og

produsenter, som trenger nett for å få levert produsert energi på nettet. Begge disse sidene er lovregulert.

Nettselskapene har tilknytningsplikt og leveringsplikt, men for begge plikter kan det gis fritak på nærmere

vilkår.

Oppfolging av omr@dekonsesjoner

Nettselskaper og andre som skal levere strøm innenfor et geografisk område har områdekonsesjon, som

gir en generell konsesjon til abygge nødvendige nettanlegg opptil et bestemt spenningsnivå. Innenfor

området får konsesjoner leveringsmonopol, men samtidig leveringsplikt. Fritak fra leveringsplikt kan

innvilges etter søknad, jf over.

14.4 Særlig om konsesjonsbehandling nettanlegg

PG foreslo i skissen som ble framlagt 19. juni å organisere KN og EN i samme avdeling, for å sikre tett

dialog og samhandling ved konsesjonsbehandling av nettanlegg. Bakgrunnen for forslaget var at

konsesjonsbehandlingen av store nettanlegg og behovet for nettforsterkninger har stått høyt på den

politiske dagsorden de senere årene, senest gjennom framleggelsen av nettmeldingen. Her foreslås det

blant annet a styrke arbeidet med kraftsystemutredninger (KSU) og å innføre konseptvalgutredninger i

store nettkonsesjonssaker, for å få tidlig avklaring av nettbehov. Tiltakene som foreslås i nettmeldingen

skal både effektivisere konsesjonsbehandlingen og forbedre kunnskapen om nettsystemet, for å forbedre

forsyningssikkerheten.

For å svare på utfordringene i nettmeldingen er det avgjørende at NVE i enda større grad enn i dag trekker

inn kunnskap om forsyningssituasjonen, nettbehov og systemtekniske forhold og samfunnsøkonomiske i

konkrete konsesjonssaker. PG antar at de systemtekniske og samfunnsøkonomiske vurderinger som EN

skal gi i nettkonsesjoner blir av bedre kvalitet ved at EN inngår i E. Denne avdelingen skal etter forslaget

styrke seg på forvaltningsrettede analyser og vurderinger av både ressursgrunnlag, ulike ressurstyper,

nettutvikling på alle nettnivåer og forbruksutviklingen. EN vil med sin systemkompetanse ha en

nøkkelrolle for at E skal få ønsket innretning, og EN vil i sine analyser og vurderinger trekke veksler på
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kompetansen og fagmiljøene i de øvrige seksjonene i E. Dette vil igjen gi grunnlag for bedre faglige

innspill fra EN til KN i nettkonsesjonssaker.

Videre er det et poeng at flere seksjoner i E gir innspill til ulike konsesjonstyper på K, jf gjennomgangen

over. PG ser det som viktig at analyser og vurderinger av ressursgrunnlag, kraftbehov, systemutvikling og

økonomi trekkes inn i alle konsesjonstyper over en viss størrelse. Det er lettere å oppnå dette ved at de

seksjonene som foretar denne typen vurderinger og analyser samles i en avdeling, og da i E.

PG har vurdert a samle E og K i en avdeling. men ser det ikke som hensiktsmessig. En sammenslaing av

disse avdelingene vil medføre at man får en svært stor avdeling og at avdelingene hver for seg ikke vil få

den spesialiseringen og den ønskede profilen som er beskrevet for begge avdelingene.

PG er imidlertid opptatt av at innholdet i de tekniske og økonomiske analysene og vurderingene som E gir

i ulike konsesjonstyper, skal klargjøres og prosessen forbedres. I 2011 nedsatte E og Ken arbeidsgruppe

ledet av EP. Gruppen skulle kartlegge dagens praksis ved ulike seksjoner/avdelinger, komme med forslag

til forbedring og større grad av standardisering av dagens metode for å vurdere ulike prosjekter og foreslå

mandat for eventuell fastgruppe og rutiner for kvalitetssikring av (store) energiprosjekter. Gruppen

avsluttet sitt arbeid høsten 2011 før arbeidet var sluttført. Gruppens dokumenter ligger på

K:\EMP\prosjektgruppe. AG2 sa om dette arbeidet:

"Det har over tid vert gjennomfort ulike arbeider internt i NVE for @avklare behovet for og innholdet i

tekniske/okonomiske vurderinger i konsesjonssaker. Etter gruppens vurdering er det ikke uenighet mellom

E og K om at det skal foretas samfunnsokonomiske vurderinger eller hva som skal inng@ i disse, men det

gjenstir et arbeid pd d avklare hvordan dette skal loses i praksis. Uklare rutiner er en del av denne

utfordringen. Uavhengig av valg av organisatorisk losning sd er det gruppens mening at en avklaring av

disse forholdene ma prioriteres".

PG er enig i dette og ser det som viktig at dette arbeidet gjenopptas og sluttføres. Arbeidet bør da omfatte

tekniske og økonomiske vurderinger fra Ei alle konsesjonstyper.

Som redegjort for i kapittel 13 er det foreslått at E i større grad skal innrette sin virksomhet mot

forvaltningsrelevante analyser og vurderinger knyttet blant annet til forbruksutvikling, ressursgrunnlag,

nettbehov og utvikling av virkemiddelapparatet. Konsesjonsbehandlingsmiljøet vil være en helt sentral

bruker av de vurderinger og analyser som E utforer. Det synes å være positiv utvikling i samarbeidet om

disse analysene.

14.5 Særlig om samordning i konsesjonsprosessen

Ved at K deles vil det oppstå nye samhandlingsbehov mellom K og den nye tilsyns- og

beredskapsavdelingen (TB) i gjennomføringen av konsesjonsprosessen og realiseringen av

konsesjonsgitte anlegg. Ettersom K og TB vil etterfølge hverandre i en konsesjonsprosess, er det

avgjorende ha god kommunikasjon og omforente saksbehandlingsrutiner mellom avdelingene som

sikrer gode prosesser og rask realisering av konsesjonsgitte anlegg.

En del spørsmål knyttet til plassering av anlegg, anleggsveier, tipper, beplantning osv kan ikke avklares i

detalj i konsesjonene. Slike spørsmål blir derfor etter standardvilkår i alle konsesjoner overlatt til en

senere detaljplanfase. AG5 drøftet spørsmålet om detaljplanfasen bør ivaretas av K, eller om

detaljplanfasen bør ivaretas av en ny oppfølgingsavdeling.

PG foreslår at K har ansvaret fram til endelig konsesjon foreligger. Fra dette tidspunktet overtar TB

ansvaret for videre oppfølging, herunder godkjenning av ulike typer detaljerte planer, både de som går på
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miljø og areal (MT A-planer) og tekniske planer etter damsikkerhetsforskriften. Praksisen med at

konsesjonsseksjonene inviterer KM med på sluttbefaring blir enda viktigere å videreføre, ettersom

ansvaret for videre oppfølging blir overført til en annen avdeling. Ved klage på konsesjon må det avklares

i hver sak hvor lenge K skal følge saken og på hvilket tidspunkt TB kan starte opp den etterfølgende

detaljplanbehandlingen. Det vil her være avgjørende hva det faktisk klages på og hvilken betydning

klagegrunnene har for den fysiske utformingen av anleggene.

14.6 Særlig om hydrologisk kvalitetssikring

Hs kvalitetssikring av det hydrologiske grunnlaget er sentralt for kvaliteten på NVEs

konsesjonsbehandling og andre sakstyper, for eksempel revisjonssaker. Tidligere påtok HV seg autfore

hydrologiske analyser på oppdrag fra eksterne, også konsesjonssøkere. Dette ble opplevd som

problematisk fra Ks side, både fordi K skulle godkjenne disse som grunnlag for en konsesjonssøknad, og

fordi Kved konkurrerende søknader måtte ta stilling til hvilke hydrologiske beregninger som var mest

korrekte. HV har avviklet egen oppdragsvirksomhet på dette området, for å unngå slike konflikter mellom

oppdrag og forvaltningsvirksomhet.

H har inntekter fra oppdragsvirksomhet. H er nasjonal faginstitusjon for hydrologi og har på nasjonalt

nivå den beste hydrologiske kompetansen samlet. PG ser det som viktig med den faglige

kvalitetssikringen H foretar for Ki konsesjonssaker, og ser det ikke som problematisk i forhold til denne

oppgaven at H har oppdragsvirksomhet innenfor andre hydrologiske fagfelter.

14.7 Samarbeidsflater med andre avdelinger

K er avhengig av faglige innspill og faglig kvalitetssikring til bruk i konsesjonsprosessene, samtidig som

K har informasjon om gitte konsesjoner som andre har behov for, for eksempel tilknyttet elsertifikater og

magasinrestriksjoner. Den foreslåtte organisasjonsløsningen vil medføre at samhandlingsflatene for K i

første rekke vil bli mot E, TB og H.

Kvil fortsatt ha tett kontakt med E. Som tidligere omtalt, gir flere seksjoner i E ulike typer tekniske og

økonomiske vurderinger og analyser til Ki konsesjonsbehandlingen av vassdrags- og energianlegg.

Samarbeidet mellom K og E om dette må videreføres og styrkes.

Nybygging og ombygging av kraftproduksjonsanlegg kan utløse rett til elsertifikater og

opprinnelsesgarantier. Anleggene må i så fall godkjennes for ordningene gjennom et eget vedtak, jf over.

K bistår EF med opplysninger og vurderinger opp mot gitte konsesjoner.

Kvil ha mange kontaktflater med TB. I nettkonsesjoner gir EB innspill angående sikringstiltak for

kraftforsyningsanlegg, som angår plassering av anlegg, fysiske sikringstiltak, krav til redundans osv.

Slike konstruksjonsmessige forhold må ivaretas ved bygging av anleggene. EB klassifiserer nettanlegg ut

fra anleggets betydning for kraftforsyningen etter regler i beredskapsforskriften. Klassifiseringsvedtak må

tidsmessig samordnes med konsesjonsvedtak, slik at anleggets klasse er kjent når anlegget skal bygges,

ettersom klassen påvirker hvilke krav som stilles til fysiske sikringstiltak. K og EB/TB må avklare gode

rutiner for dette.

I likhet med EB har KD et system med klassifisering av anlegg. For KDs del er dette ut fra hvilke

konsekvenser brudd, svikt eller feilfunksjon vil kunne ha for omgivelsene. Det er viktig at KDs

klassifiseringsvedtak tidsmessig samordnes med konsesjonsvedtak, da anleggets klasse har betydning for
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konstruksjonsmessige krav. Anleggets klasse må derfor være kjent når anlegget bygges. K og KO/TB må
avklare gode rutiner for samordning av konsesjons- og klassifiseringsprosessen.

Videre skal KM (i TB) ha ansvaret for å følge opp standardvilkårene i gitte konsesjoner som gjelder

bygging og drift, herunder kravet om at NVE skal godkjenne detaljplaner (MT A-planer - miljo, transport
og anlegg). Detaljplanbehandling av nettkonsesjoner skjer i hovedsak ved hovedkontoret, for

vassdragskonsesjoner er dette en hovedoppgave for regionkontorene.

Kvil samhandle med analysemiljøene i E og ansvarlige for beredskapshåndteringen (EN og EB) i
anstrengte kraftsituasjoner. K bistår blant annet informasjon om konsesjoner, magasinrestriksjoner og
magasindisponeringer i aktuelle områder.

For vassdragstiltak har H en viktig rolle. HV kvalitetssikrer det hydrologiske grunnlaget fra søker ved
søknader om vassdragskonsesjoner, ved spørsmål om forholdet til gitte konsesjoner og i

vilkårsrevisjonssaker. I store saker trekker HV inn HB og HS ved behov.

PG vil påpeke at konsesjonsbehandling av vassdrags- og energianlegg krever faglige innspill og faglig

kvalitetssikring fra andre fagavdelinger i NVE, særlig H, E og TB. K må fortsette arbeidet med asikre
gode samarbeidsflater mot fagmiljøer som påvirker konsesjonsbehandlingen, for å sikre kvalitet og
effektivitet i konsesjonsbehandlingen.

15. Tilsyn og beredskap (TB)

15.1 Profil og rolle

Etter forslaget vil TB ha en klar innretning mot tilsyn, i vid forstand, og mot beredskap. Både tilsyn og
beredskap er blant NVEs satsingsområder. Opprettelsen av en tilsyns- og beredskapsavdeling vil være i

tråd med målene om astyrke disse områdene.

Avdelingen får et tydelig tilsynsfokus, noe som vil kunne medføre både sterk prioritering av
tilsynsoppgaver og videreutvikling av tilsyn som metode. PG legger en vid forståelse av tilsyn til grunn i
denne sammenhengen, slik at tilsyn er all oppfølging NVE gjør med tilsynsformål. Dette mener PG er
hensiktsmessig både for løsningen av de fagoppgavene TB får, for å beholde spesialiserte fagmiljøer

samlet og for å se den samlede oppfølgingen NVE har overfor konsesjonsgitte vassdrags- og energianlegg
under ett.

Beredskapsarbeidet vil gjennom forslaget bli mer profilert. Dels fordi to viktige beredskapsseksjoner
samles organisatorisk (EB og KO), og dels fordi EB gis en utvidet rolle som beredskapsstøtte for hele
NVE i det forebyggende beredskapsarbeid og håndtering av beredskapssituasjoner. Dette er også ønskelig
sett på bakgrunn av utsiktene til stadig flere beredskapshendelser på NVEs fagområder.

15.2 Seksjoner og stab

Den nye avdelingen vil utgå fra K og E og er etter forslaget benevnt som Tilsyns- og
beredskapsavdelingen (TB). TB vil etter forslaget bestå av:

EB- beredskap

KD- damsikkerhet

KM - miljotilsyn
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TB vil ha mange av sine medarbeidere på regionkontorene.

PG ser at det kan bli behov for å etablere en noe annen seksjonsstruktur i TB. Det bør vurderes adele opp

KM i en seksjon for miljøtilsyn med vassdragsanlegg/vassdragstiltak og en seksjon for tilsyn med

energianlegg. Dette har også sammenheng med fra hvilket tidspunkt drifts- og vedlikeholdstilsynet fra EN

legges til TB, jf. nedenfor.

TB vil i tillegg ha en stab som i utgangspunktet vil utgå fra K-stab, se omtale under kapittel 14.2. For TB

vil det være spesielt viktig at stabsenheten har ressurser og kompetanse på gebyrforvaltning, ettersom alle

de tre seksjonene i all hovedsak er gebyrfinansiert. Videre må staben kunne ivareta koordineringen av

tilsynsarbeidet i NVE, som i dag utføres av AJ. EB skal i tillegg etter forslaget være beredskapsressurs for

hele NVE, noe som vil forutsette at EBs innsats innenfor dette feltet utvides sammenlignet med i dag.

15.3 Oppgaver

TB sine oppgaver vil etter forslaget omfatte ulike former for oppfølging av krav til aktørene som er satt i

konsesjoner/andre vedtak eller i regelverket (direkteregulering). Oppgavene kan deles i to

hovedkategorier:

saksbehandling og vedtaksprosesser som oppfølging av krav i konsesjoner eller regelverk,

kontrollaktiviteter/tilsyn i snevrere forstand ( dvs inspeksjoner, revisjoner og andre

kontrollmetoder).

Alle de tre seksjonene som inngår i TB har en uttalt og sterk tilsynsprofil. KD og EB utøver tilsyn med

sentrale sider ved vassdrags- og energisektoren, og KM kontrollerer at konsesjoner blir fulgt opp av

konsesjonær. PG foreslår å bygge videre på den sterke tilsynsprofilen og kulturen og spesialisere disse

ytterligere gjennom å samle disse seksjonene i en avdeling. Men alle disse seksjonene har også annen

oppfølging med aktørene enn det som regnes som tilsyn i snever forstand, jf. definisjonen av dette i NVEs

styrende dokumenter for tilsyn og reaksjoner. De andre oppfølgingsoppgavene, som gjennomgang og

godkjenning av innsendt materiale og kontroll av detaljplaner i forbindelse med godkjenning av disse,

samvirker tett med kontrolloppgavene og har det samme formålet som de rene kontrolloppgavene. Når

tilsyn brukes i benevningen av avdelingen, siktes det da til tilsyn i bred forstand.

Med den foreslåtte organiseringen vil seksjonene på TB ha følgende hovedoppgaver:

Oppfolging av damsikkerhetsregelverket

KD  sine oppgaver har hovedfokus på damsikkerhet ved dammer og andre vassdragsanlegg.

Sikkerhetskrav til vassdragsanleggene er standardvilkår i alle vassdragskonsesjoner, men innholdet i

kravene framgår av damsikkerhetsforskriften.

Regelverket har en rekke krav som til sammen skal bidra til å avverge brudd, svikt eller feilfunksjon ved

dammer og andre vassdragsanlegg, da dette vil kunne ha omfattende konsekvenser for mennesker, miljø

og eiendom nedstrøms anlegget. Damsikkerhet er av stor betydning for samfunnssikkerheten, og et

dambrudd på en av de store dammene er ansett som en av de største truslene mot samfunnssikkerheten i

Norge i fredstid. Damsikkerhetsforskriften er bygd på noen hovedpilarer. Dette er klassifisering av

anleggene i 5 bruddkonsekvensklasser, konstruksjonsmessige krav, kompetansekrav, krav til anleggseier i

planleggings-, etablerings- og driftsfasen og krav til organisasjon og bemanning.
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Det er anleggseier som har ansvaret for å følge opp gitte krav. På grunn av det store skadepotensialet ved
damanleggene har NVE tett oppfølging gjennom tilsyn og en rekke godkjenningsordninger, blant annet

vedtak om bruddkonsekvensklasse, godkjenning av personell og godkjenning av tekniske planer.

Oppfolging av beredskapsregelverket

EB sin oppfølging knyttet til kraftforsyningsberedskapen er regulert i energiloven, beredskapsregelverket
og kompetanseforskriften.

Det er klare likhetstrekk mellom reguleringen av damanlegg i damsikkerhetsforskriften og reguleringen
av kraftforsyningsanlegg etter beredskapsregelverket, noe det kan trekkes gevinster ut av ved at EB og

KD er foreslått i samme avdeling. Hovedforskjellene er at det innenfor damsikkerhet ikke er en

overordnet organisasjon tilsvarende KBO som trer i funksjon i beredskapssituasjoner, samtidig som
beredskapsregelverket ikke har like mange obligatoriske innsendingskrav.

Viktige pilarer i reguleringen av kraftforsyningsberedskap er KBOs sentrale rolle i beredskapssituasjoner,
klassifisering av anleggene ut fra anleggets betydning for kraftforsyningen, konkrete krav til anleggseier

om aktiviteter og tiltak knyttet til anleggene, blant annet om sikringsplikt, ROS-analyser, planer for
reparasjonsberedskap, øvelser, beredskapsplaner og varsling og rapportering ved ekstraordinære
situasjoner. I tillegg kommer konkrete krav til anleggseiers organisasjon og funksjoner.

Plikten til å følge opp beredskapskravene påligger anleggseier, men NVE følger opp tett. Aktiv
informasjon og ulike former for tilsyn er hovedmetodene som benyttes.

Kompetanseforskriften blir på grunn av det tette samspillet med beredskapsregelverket fulgt opp av EB.
Forskriften definerer krav til egenkompetanse ved normaldrift. Alle bestemmelsene i forskriften trer i
kraft først fra 1.7.2013. Hovedoppfølgingen fra NVEs side vil være tilsyn.

Oppfolging av miljokrav i vassdrags- og energikonsesjoner (miljotilsyn)

I konsesjoner til nybygging eller ombygging av vassdragsanlegg og alle typer energianlegg stilles det
krav om å sende inn detaljplaner til godkjenning. Anleggsarbeidet kan ikke igangsettes før detaljplanene

er godkjent. Detaljplanene skal redegjøre for arealinngrepene og virkningene for natur og miljø.

Detaljplanbehandlingen skal skje innenfor rammen av gitte konsesjoner. I de fleste konsesjonssaker

erstatter NVEs detaljplangodkjenning kommunal byggesaksbehandling. Saksbehandlingsprosessen retter
seg i denne fasen i all hovedsak mot konsesjonær, men hvis planen innebærer endrede virkninger for
tredjepart kan det bli behov for en utvidet prosess.

Tilsyn/inspeksjoner under bygging og i driftsfasen

Både KD og KM fører tilsyn med vassdrags- og energianlegg i byggefasen gjennom systematiske
inspeksjoner. Hensikten er a pase at byggingen av anlegget skjer i tråd med gitt konsesjon og vilkår satt
ved godkjenning av detaljplaner.

Hydrologiske pålegg

Mange vassdragskonsesjoner inneholder hjemmel for NVE til å pålegge konsesjonær å utføre de
hydrologiske undersøkelser som finnes påkrev ut fra samfunnets interesser, og a stille registrerte
opplysninger til disposisjon for det offentlige, det vil si NVE. Det kan også være aktuelt å revidere eller
endre gitte pålegg. Hydrologiske pålegg kan omfatte undersøkelser av vannføring, vannstand i magasin,
grunnvann, vanntemperatur, isforhold, sedimenttransport, snø og breer. Slike pålegg ble tidligere gitt av
H, men pga nærheten til oppdragsvirksomheten ble denne oppgaven overført til KM. H gir innspill til

hvilke hydrologiske undersøkelser som bør pålegges og kvalitetssikrer det faglige innholdet, men pålegg
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gis av KM. AG5 har påpekt viktigheten av at det er KM som har ansvaret for agi hydrologiske pålegg, og

at det er viktig aha ryddige roller mellom K og H på dette feltet.

Tilsn med utviklingen i vassdragene

NVE har også et generelt tilsynsansvar med tilstanden og utviklingen i vassdragene, inkludert grunnvann
og grunnvannstiltak. Dette innebærer at NVE kan følge opp anlegg som av ulike grunner ikke har
konsesjon. Disse anleggene er imidlertid bare underlagt de kravene som følger direkte av
vannressursloven, for eksempel sikringstiltak av hensyn til allmennheten. Ansvaret for å følge opp det
generelle tilsynsansvaret er tidligere overført fra SV til KM. Denne aktiviteten må finansieres over NVEs
driftsbudsjett.

15.4 Forslag til nye oppgaver som legges til TB

En del tilsynsoppgaver som knytter seg til energi- og vassdragsanlegg løses i dag av seksjoner som etter

PGs forslag skal ligge i E. PG foreslår at disse oppgavene - eventuelt på sikt - overfores TB, slik at tilsyn

med konsesjonsgitte vassdrags- og energianlegg, uansett anleggstype, følges opp samlet fra en avdeling.

I. Fjernvarmetilsyn

Tilsyn med fjernvarmeanlegg utføres i dag av EE. Hovedtema for tilsyn med fjernvarmeanlegg er at
kravene i konsesjonene og relevante regelverk er fulgt av konsesjonær.

Likheten med de oppgavene som etter den foreslåtte nye organiseringen vil ligge til TB er stor, og for å
samle alt tilsyn med vassdrags- og energianlegg i en avdeling foreslår PG at tilsyn med fjernvarmeanlegg
overføres fra E til TB. Om overføring av stilling blir aktuelt må avklares nærmere. En slik stilling er
uansett gebyrfinansiert.

Kompetansen på fjernvarmeanlegg ligger i dag i hovedsak i KE og EE. Det forutsettes at tilsynet fra TB
sin side skjer i tett samarbeid med fagkompetanse i andre avdelinger. Tilsynet er gebyrfinansiert, noe som
gir muligheter for å kompensere andre fagavdelinger dersom omfanget på bistanden blir betydelig.

2. Tilsyn med drift og vedlikehold

Anleggskonsesjonærer har etter energilovforskriften(§ 3-5 a) plikt til å holde anlegget i tilfredsstillende

driftsikker stand, herunder sørge for vedlikehold og modemisering som sikrer en tilfredsstillende

leveringskvalitet. Dette er etablert som et eget gebyrfinansiert tilsynsområde og EN har ansvaret for

denne oppgaven i dag. Gebyret finansierer tre stillinger.

PG ser det som ønskelig at tilsynet med drift og vedlikehold av overføringsanlegg på sikt fases over til

TB. Det er en tett sammenheng mellom vedlikeholdstilsynet og tilsynet med energianlegg som KM og EB

har i dag. Særlig vil beredskapstilsynet og kravene til vedlikehold og modemisering utfylle hverandre.

Det er dessuten ønskelig med en størst mulig samling av tilsynsoppgaver knyttet til vassdrags- og

energianlegg i TB. Det må vurderes nærmere hvordan dette skal gjennomføres.

3. Tilsyn med anlegg med elsertifikater og opprinnelsesgarantier

E godkjenner anlegg for elsertifikatordningen og for opprinnelsesgarantier. Opprinnelsesgarantier har

vært et tilsynsområde i NVE siden 2008. Fra 2012 vil E starte opp tilsyn etter elsertifikatordningen.

PG antar at det vil det være store muligheter for samordning av tilsyn mellom E og TB, og ser det også

som naturlig å vurdere om KM kan føre tilsyn på vegne av EF.
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15.5 Beredskap

Innenfor beredskap har NVE fire områder med spesielt fokus; damsikkerhet, skred, flom og

kraftforsyning og rasjonering. Det lagt opp til at overvåkingen av store fjellskred overtas av NVE fra

1.1.13.

AJ har kartlagt NVEs beredskapsrolle. Gjennomgangen viser at NVEs beredskapsansvar, oppgaver og

virkemidler er ulik på disse områdene. Innenfor skred, flom og damsikkerhet er NVEs hovedansvar grovt

sett aavklare farepotensial og forebygge hendelser. NVE er på disse områdene faglig rådgiver for

operative myndigheter ved håndtering av hendelser, men har ikke en selvstendig operativ

myndighetsrolle. Innenfor kraftforsyning og rasjonering derimot har NVE en aktiv rolle knyttet til

håndtering av hendelser, både som leder av Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO) og som

vedtaksmyndighet. Forebygging av svikt i kraftforsyningen et hovedformål, både i regelverket angående

beredskap i kraftforsyningen og i kravene knyttet til systemansvar og vedlikehold og modernisering av

energianlegg.

NVE har som beredskapsmyndighet ulike virkemidler til rådighet. Regelverkskrav, oppfølgende vedtak,

aktivt tilsyn, farekartlegging, overvåkings- og varslingsmekanismer, merknader til kommunale planer,

bruk av innsigelsesmyndighet, fysiske sikringstiltak og økonomisk støtte til forebyggende tiltak er

virkemidler som samlet sett skal forebygge kriser på vårt fagområde, eventuelt redusere konsekvenser av

slike. Virkningen av virkemidlene er avhengig av oppfølgningen i NVE og hos andre aktører og

myndigheter som er med pa a pavirke sannsynligheten for og omfanget av en hendelse.

NVEs beredskapsarbeid på de nevnte områdene er av nasjonal interesse. I Nasjonalt risikobilde (NSBR)
for 2012 omtales en rekke risikoområder og scenarioer for tverrsektorielle hendelser med alvorlige

konsekvenser som krever ekstraordinær myndighetsinnsats. Alle NVEs beredskapsområder er omhandlet,

og klimaendringer er omtalt som en årsak til at scenarioene vil kunne inntre hyppigere i framtida.

Samfunnssikkerheten står høyt på den politiske dagsorden, både relatert til naturhendelser, senest orkanen

Dagmar, og villede hendelser, som terroraksjoner og sabotasje. Blant annet blir det i St.meld nr 29 (2011-

2012) Samfunnssikkerhet trukket opp viktige perspektiver for arbeidet med samfunnsikkerhet framover.

Rapporten fra 22.juli-kommisjonen inneholder også mange overordnede vurderinger relatert til

samfunnssikkerhet. Kommisjonen har entydige signaler, som også har kommet fram ved tidligere

gransking av større ulykker som Asta-ulykka og Sleipner-ulykka: ved store ulykker som krever mange

menneskeliv blir ansvarlige myndigheter tydelig konfrontert med sitt ansvar.

PG mener NVE kan bli bedre pa samordne beredskapsarbeidet i organisasjonen. PG foreslår at EBs

ansvarsområde utvides til a omfatte krisestøtte også for NVEs andre beredskapsområder. Dette innebærer

koordinering av planverk, ovelser, K-nett og rådgivning overfor ledelsen i en beredskapssituasjon.

Fagmiljøet for beredskap og krisestøtte vil fortsatt være samlet i en robust seksjon som har kompetanse

og kapasitet til å håndtere alle typer kriser som det forventes at NVE bidrar til å håndtere.

Det faglige ansvaret for beredskapsoppgavene vil også med den foreslåtte organiseringen fortsatt ligge i

flere fagavdelinger (flom, skred og overvåking av store fjellskred i SV, dambrudd i TB og kraftforsyning

i TB og E). Samlingen av miljøene i KD og EB i samme avdeling, inkluderingen av store fjellskred i SV

og tydeliggjøringen av EBs rolle som beredskapsstøtte for hele organisasjonen vil legge til rette for en

videreutvikling av NVE som beredskapsmyndighet på områder av stor betydning for

samfunnssikkerheten.
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15.6 Koordinering av tilsyn for hele NVE

NVE har i sin Arsrapport for tilsyn for 2011 rapportert pa totalt 25 tilsynsomrader (se vedlegg 10). Fra
2012 skal det i tillegg føres tilsyn etter kompetanseforskriften (EB) og elsertifikatordningen (EF).

En av hovedhensiktene med opprette TB er å legge til rette for en tydelig prioritering av
tilsynsoppgavene i NVE. Dette gjøres både ved at alt tilsyn som er rettet mot vassdrags- og energianlegg
blir samlet i TB, og at man samler de tilsynsmiljøene som har revisjoner og kontroller som tilsynsmetode.

I tillegg til de tilsynsområdene som i dag ligger til EB, KD og KM, har PG derfor foreslått at også tilsyn

med fjernvarmeanlegg (fra EE), tilsyn med drift og vedlikehold av overføringsanlegg (fra EN), og tilsyn
med elsertifikater (fra EF) på sikt skal legges til TB. Fra hvilket tidspunkt dette skal gjennomføres, må

gjennomgås for hvert av disse tilsynsområdene.

Samtidig vil det fortsatt være tilsynsoppgaver i andre avdelinger. En del tilsynsområder, blant annet
nedstrøms gass, kraftmarkedsadferd, markedsplass for kraftomsetning og tilsyn med økonomisk og
tekniske rapportering, vil inngå i ET sin portefølje. Hvordan samordningen mellom tilsynsoppgavene i ET
som regulator og direktorats-NVE sitt tilsyn skal foregå, vil måtte avklares når lovprosessen er
gjennomført.

Videre vil E fortsatt ha ansvar for tilsyn med lokale energiutredninger og med energimerking av

bygninger, hvitevarer og økodesign. Evil også ha ansvaret for tilsyn med systemansvaret, i samarbeid
med TB (EB) og ET. Dessuten vil SV fortsatt kontrollere kommunenes tilsyn med kommunale
sikringsanlegg. Alle NVEs tilsynsområder blir dermed ikke lagt i TB.

Det vil fortsatt være behov for å koordinere tilsynsarbeidet i NVE. Dette gjelder særlig i forhold til samlet
planlegging og rapportering. Det er etter PGs syn naturlig at den lederrollen som AJ har hatt i
koordineringen av tilsynsarbeidet, overføres til TB. Dette både fordi TB vil ha hovedvekten av

tilsynsoppgavene i NVE, målt etter stillingshjemler og aktivitet, og fordi videreutviklingen av NVEs
tilsynsrolle bør ledes av den avdelingen som er tiltenkt en klar tilsynsprofil. AJ har siden seksjonen ble

tillagt koordineringsansvaret i 2008 hatt ansvar for ledelse og praktisk tilrettelegging for fastgruppe for
tilsyn (FGT) og fastgruppe for reaksjoner (FGR), kompetansebygging i organisasjonen gjennom årlige
tilsyns- og reaksjonskurs, oppdatering og videreutvikling av styrende dokumenter, samlet planlegging og
rapportering av NVEs totale tilsynsaktivitet og oppfølging av andre tilsynsrelaterte initiativer for
eksempel GREIT-prosjektet.

Det må vurderes nærmere hvordan koordineringen i regi av TB skal foregå, men hovedretningen må være
at tilsynsarbeidet skal videreutvikles og styrkes. Herunder må det avklares om fastgruppene for tilsyn og
reaksjoner skal videreføres eller innrettes på en annen måte. AJ og TB vil måtte samarbeide tett hvis
forslaget om overføring av ansvaret for å koordinere tilsynsarbeidet blir vedtatt.

15.7 Gebyrforvaltning

TB vil etter forslaget til ny organisasjon bestå av tre seksjoner som i all hovedsak er gebyrfinansiert.
Samlet gebyrinntekt for KM, KD og EB i 2011 var i underkant av 52 mill. kroner.

Også de tilsynsoppgavene PG foreslår å legge til TB fra andre avdelinger, er gebyrfinansiert. En oversikt
over NVEs åtte gebyrområder er gitt i vedlegg 11. Dersom PGs forslag vedtas, vil sju av de åtte
gebyrfinansierte tilsynsområdene ligge til TB.

Samlingen av de tunge gebyrseksjonene i en avdeling legger til rette for ase gebyrforvaltningen i NVE
mer samlet. DM behandlet 9. mars 2012 en gjennomgang av NVEs gebyrordninger, og ønsket da en
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sterkere samordning av gebyrforvaltningen. Samlingen av de gebyrfinansierte tilsynsområdene vil berede

grunnen for dette. Samtidig vil den administrative oppfølgingen av gebyrordningene kreve ressurser i TB-

stab og et fortsatt tett samarbeid med AØ.

15.8 Samarbeidsflater med andre avdelinger

TB vil i sin oppgaveløsning ha samarbeidsflater med alle fagavdelingene, men særlig K og H.

K og TB vil ha viktige samarbeidsflater, ettersom TB sine oppgaver knyttet til konsesjonsgitte anlegg i tid

vil komme etter at konsesjon er gitt. Både EB og KM gir innspill på hvilke vilkår som bør settes i

konkrete konsesjonssaker, og det vil være av stor betydning for TB at innspill i konsesjonsprosessen blir

fulgt opp fra K sin side. Motsatt er det av stor betydning for Kat de fastsatte rammene for en gitt

konsesjon ikke blir fraveket i en senere plangodkjenningsprosess i TB. Ettersom det å

konsesjonsbehandle og realisere vassdrags- og energianlegg er en sammenhengende prosess, er det viktig

at det legges opp til tett samarbeid mellom K og TB om hele produksjonsskjeden. Også etter at tiltakene

er realisert, vil det være samarbeidsflater mellom K og TB, men da i første rekke hvis det blir spørsmål

om innholdet i nye konsesjoner eller hva som kan tillates innenfor en gitt konsesjon.

H bistår både KM og KD i deres forvaltningsoppgaver. Særlig gjelder det hydrologifaglig bistand i

forbindelse med de ulike godkjenningsordningene KD har og ved pålegg om hydrologiske undersøkelser.

PG er av den oppfatning at H må kunne utføre faglig kvalitetssikring på vegne av TB, selv om H også

påtar seg oppdrag for konsesjonærer. KD kompenserer H for denne bistanden gjennom gebyrordningen,

og PG mener KM bør vurdere det samme. Dermed unngår man innvendinger knyttet til at Hs faglige

kvalitetssikring er finansiert gjennom oppdragsmidler,jftilsvarende synspunkter fra AG5. Det bør også

ses noe nærmere på det tilsynet H utfører på konsesjonsgitte vassdragsanlegg, spesielt magasinkontroll,

og om dette bør skje i regi av KM. PG ser det imidlertid ikke som naturlig abygge opp et stort

hydrologimiljø i TB. H kan etter PGs syn fortsatt foreta de faglige kvalitetssikringsoppgavene for TB, så

lenge det er ryddighet når det gjelder ansvar og finansiering.

TB og E vil ha noen kontaktpunkter knyttet til oppfølging av tilsyn. Videre vil E (særlig EN og EA) og

TB ha et nært samarbeid ved håndtering av energiknapphetssituasjoner. Her vil også ET spille en rolle.

Relasjonen til SV vil i hovedsak være relatert til EBs utvidede ansvarsområde for beredskap og

krisestøtte. Dette gjelder særlig regionkontorene som har den operative rollen ved flom- og

skredhendelser.

16. Hydrologisk avdeling (H)

16.1 Profil og rolle

Her nasjonal faginstitusjon for hydrologi. Avdelingen representerer den sterkeste fagkompetansen

innenfor hydrologi i landet. H har ansvar for å samle inn, analysere og formidle informasjon om vannets

kretsløp. Arbeidet omfatter også undersøkelser og rådgiving om breer, is, snøforhold, erosjon og

sedimenter i vassdrag. I tillegg er avdelingen NVEs varslingsavdeling, og innehar det operative

varslingsansvaret for flom, så vel som jord- og snøskredvarsling.
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16.2 Seksjoner og stab

H har de siste årene vært gjennom en omstrukturering. Seksjon for Hydrometri ble delt i to seksjoner,

HHD Hydrometri - datakvalitet og HHT Hydrometri - teknikk og feltdrift, som følge av størrelsen på den

opprinnelige HH-seksjonen. I tillegg ble det i 2010 opprettet en egen seksjon for NVEs varslingstjenester,

HF - Varsling av flom og jordskredfare. Seksjonen er spisset mot operativ varsling av flom, jord- og

snøskredfare.

Etter en nøye vurdering, delvis basert på de organisatoriske endringer som allerede er gjort og på

rapporten fra AG4, anbefaler PG at H ikke endres organisatorisk. Det pågår et større arbeid med utvikling

av skredvarslingssystemer for jordskred og snøskred. Dette arbeidet er nå på vei over i en operativ fase,

og PG ønsker ikke alage unødig usikkerhet knyttet til varslingsarbeidet i en kritisk fase i utviklingen av

disse nye produkter og tjenester. PG mener derfor at overvåkning og varsling bør holdes samlet i H.

Arbeidsdelingen mellom SV og H videreføres som i dag. Det kan imidlertid være aktuelt agjennomfore

en evaluering av NVEs flom- og skredarbeidet på et senere tidspunkt, når varslingen er over i en stabil

operativ driftsfase.

Det har under prosjektets arbeid vært vurdert om HG fortsatt bør være en seksjon i H, eller om den har

andre, mer hensiktsmessige plasseringer. Etter innspill fra blant andre HG, vil PG ikke foreslå endringer,

ettersom HG utgjør en sentral del i produksjonslinjen i H, og fortsatt bør være en del av den avdelingen

som har ansvaret for NVEs viktigste geografiske datagrunnlag.

Plasseringen av HI og HG i relasjon til AIT har også vært diskutert, etter flere innspill til PG. Diskusjon

om samordning av de tre IT-seksjonene ble også grundig diskutert i arbeidet med ny IKT-strategi.

Strategien legger klare føringer om økt samarbeid, og disse tiltakene er i prosess. PG ser derfor ikke

grunn til endre på organiseringen nå.

PG foreslår heller ingen endringer i avdelingens oppgaveportefølje, ut over de oppgaver avdelingen

allerede har fått knyttet til jord- og snøskredvarsling. For øvrig har PG ikke gått inn på behovet for

endring i seksjonsstrukturen i H.

På denne bakgrunn har PG valgt en kortfattet presentasjon av avdelingens ansvarsområder og

samarbeidsrelasjoner som er spesielt viktige avere bevisst på i en ny organisasjonsmodell.

H vil, etter PGs anbefaling, fortsatt bestå av følgende seksjoner:

HB bre, is og snø

HF - varsling av flom og jordskredfare

HG geoinformasjon

HHD - hydrometri - datakvalitet

HHT hydrometri - teknikk og feltdrift

HI - hydroinformatikk

HM - hydrologisk modellering

HS sediment og erosjon

HV vannbalanse
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16.3 Oppgaver

H driver det hydrologiske målestasjonsnettet i Norge. Data fra alle målestasjonene blir samlet inn,

kvalitetssikret, lagret og gjort tilgjengelig for publikum. NVE kan på forespørsel levere kundetilpassete

datasett og analyser basert på måledata fra alle deler av det hydrologiske kretsløpet. I tillegg utarbeides en

lang rekke beregninger og prognoser av vannets tilstand over og under bakken. Data og analyser er

avgjørende for varsling, forskning og forvaltning av vann og energiressursene.

Avdelingen har et spesielt ansvar for forskning på hydrologi, og bidrar til å frembringe produkter som

kommer forvaltningen, næringslivet og publikum til gode. Planlegging av kraftproduksjon, arealbruk,

dimensjonering og beredskap mot flom- og skredulykker er noen eksempler på det hydrologiske data og

kunnskap brukes til. Hydrologisk avdeling er en svært viktig data og kunnskapsleverandør til alle de

andre avdelingene i NVE.

H undersøker og analyserer breers hydrologi, massebalanse og dynamikk, samt registrerer og analyserer

snøfordeling og snøsmelting. Dette gir grunnlag for rådgivning og melding om isforhold i vassdrag.

Overvåking, modellering og virkninger av klimaendringer på kryosfæren står sentralt.

Flomvarslingen er et viktig ansikt utad for NYE. Flomvarslingen driver også varsling av jord- og

snøskredfare. I hovedprinsippene for valg av organisatorisk modell har PG sagt at det ikke er ønskelig å

flytte seksjoner dersom man ikke har tro på at en slik flytting gir merverdi på sikt, enten knyttet til bedre

oppgaveløsning, ved at man etablerer andre samarbeidsrelasjoner eller ved at det utløser andre måter å

løse oppgaver på. PG ser ikke at en flytting av varslingsenheten vil oppnå disse målene, sett i forhold til

den risiko man løper for å svekke en fungerende varslingstjeneste. Imidlertid mener PG at det er viktig å

inkludere den skredfaglige kompetansen som finnes i SV i den operative varslingen av skred.

Modeller er et viktig verktøy for nyttiggjøring av hydrologiske data. H legger spesielt vekt på modellering

knyttet til tørke og flom og hydrologiske effekter av klimaendringer. Det arbeides også med utvikling av

hydrologiske modeller innen overflatehydrologi, mark- og grunnvannsstrømning.

I tillegg til oppgavene som går direkte inn i "den hydrologiske produksjonslinjen" driver avdelingen med

forskning og forvaltning innen fagområdet sedimenttransport og erosjonsprosesser i vassdrag. Avdelingen

har også ansvaret for NVEs geografiske informasjonssystemer (GIS). Dette er verktøy som brukes av hele

NVE.

Som allerede nevnt under omtalen av E, og av AG7, er H sentral i NVEs klimaarbeid. Her, som

faginstitusjon for hydrologi, viktig i arbeidet for å dokumentere hvordan klimaet endrer seg. Avdelingen

har vært aktive bidragsytere i det nasjonal arbeidet med Klimakur, og er, sammen med SY, sentrale

aktører knyttet til klimatilpasningsarbeidet, basert på klimatilpasningsstrategien i NVE.

16.4 Samhandling med andre avdelinger

AG4 påpeker i sin rapport at arbeidet med flom og skred i stor grad deles mellom Hog SY. Basert på den

såkalte forvaltningsmodellen har H ansvar for overvåkning og varsling av flom- og skredfare. SY har

ansvar for kartlegging og informasjon om fareområder, bidrar til at det blir tatt hensyn til flom- og

skredfare i kommunale arealplaner, gir kommuner faglig og økonomisk bistand til planlegging og

gjennomføring av sikringstiltak og gir kommuner, politi og andre beredskapsmyndigheter faglig bistand

under beredskaps- og krisesituasjoner. Sammen har avdelingene ansvar for %frembringe og formidle

kunnskap om flom og skred.
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PG foreslår at det geofaglige miljøet i SV inkluderes i vaktordningen knyttet til flom og skredvarsling for

askape større gjensidig forståelse for prosesser og behov, og for bedre å utnytte den tilgjengelige

spisskompetanse innen hydrologi og geofag.

Her en viktig data og kunnskapsleverandør til K, TB og E, da særlig som grunnlag for modellverktøyene

E benytter. Relasjonene til disse avdelingene er grundig beskrevet i foregående kapitler.

AG5 har skissert en ny modell for finansiering av det hydrologiske stasjonsnettet, til erstatning for dagens
påleggsbaserte finansieringssystem.

17. Skred og vassdragsavdelingen (SV)

17.1 Profil og rolle

SV er en operativ avdeling og arbeider for å hindre at liv og verdier går tapt som følge av skred og

flomhendelser. Dette gjøres gjennom farekartlegging, tiltak knyttet til forebygging, fysisk sikring og

rådgiving ved flom- og skredhendelser. I tillegg er avdelingen ansvarlig for en god, miljøbasert

vassdragsforvaltning, særlig relatert til verneplanarbeid og EUs vanndirektiv.

NVE har en sterk representasjon i hele landet gjennom regiontjenesten. Dette bidrar til nær kontakt med

regionale og lokale aktører og myndigheter. Dette gir grunnlag for god oppgaveløsning både lokalt og

nasjonalt. En stor del av oppgavene som tilligger SV, blir utført ved regionkontorene, men ogs  K, H  og
TB har medarbeidere på regionkontorene.

17.2 Seksjoner og stab

De senere år er det gjennomført flere prosesser som har endret organiseringen av SV. I 2009 fikk NVE

det nasjonale skredansvaret og organisasjon ble justert i forbindelse med dette, ved at det ble opprettet en

ny seksjon for Skredkunnskap og -formidling (SKF) i Førde.

I 2011 gjennomførte Leifseth-utvalget en grundig vurdering av organiseringen av regionkontorene og

dette medførte organisatorisk avklaringer i forholdet mellom hovedkontor, fagavdelinger og

regionkontorene. De ansatte som arbeidet med K og H-saker på regionkontorene ble både faglig og

personalmessig overført til sine respektive fagavdelinger. PG har ikke mottatt innspill om at det er behov

for å se på regionkontorenes organisering spesielt i denne omgang, sannsynligvis fordi dette nylig er gjort.

Regionkontorene vil selvsagt bli berørt av andre organisatoriske endringer, for eksempel opprettelsen av

TB, men vil ikke bli omorganisert i seg selv. Imidlertid ser PG for seg at det på sikt kan være aktuelt å

gjennomføres en evaluering av NVEs regionale arbeid.

Det er besluttet at de to interkommunale selskapene Åknes/Tafjord Beredskap (ÅTB) og Nordnorsk

Fjellovervåking (NNFO) skal etableres som nasjonalt senter for overvåkning av store fjellskred, og

integreres i NVE, gitt enighet med nåværende eiere. PG foreslår å samle dette senteret i en ny seksjon i

SV. Det må arbeides målrettet for å integrere den nye seksjonen i NVE. Det er viktig og ønskelig å bruke

den geofaglige kompetanse som tilkommer organisasjonen ved å integrere ÅTB og NNFO i NVE, til å

styrke det geofaglige miljøet og den skredfaglige kompetansen i NVE. Et sterkt geofaglig miljø er en

forutsetning for at NVE skal ha autoritet og tillitt som fagmyndighet for skred.

For avidereutvikle og styrke det geofaglige miljøet foreslår PG at det å opprettes en stilling/funksjon som

geofaglig koordinator i SV-stab (se kapittel 17.4).
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AG4 drøftet flere mulige organisatoriske alternativer for flom og skredområdet. Som tidligere nevnt har

PG foreslatt a beholde avdelingsstrukturen som i dag. Det er heller ikke foreslått å overføre oppgaver

mellom Hog SV, med unntak av det ansvar H fikk i forbindelse med oppbyggingen av skredansvaret.

Skredvarslingen for jord og snø ble lagt til H, for å bygge på den kompetanse hydrologisk avdeling har

knyttet til flomvarsling. I tillegg gjør hydrologisk avdeling all hydrologisk overvåkning som grunnlag for

flom og skredvarsling. Som nevnt i kapittel 16 er nå både snø- og jordskredvarslingen på vei inn i

operativ varsling, og det vil etter PGs vurdering være lite hensiktsmessig å endre på organiseringen av
disse oppgavene nå.

På bakgrunn av de nylige justeringene gjennomført etter Leifseth-utvalget, prosessen med integreringen

av store fjellskred og oppstart av skredvarsling (jmf. kapittel 16) ser ikke PG det som tjenelig agjore

ytterligere endringer i organiseringen av SV på det nåværende tidspunkt. Det er nå viktig fa realisert de

nye varslingsprosjektene, få til en god integrering av ATB og NNFO i NVE, og bygge et godt geofaglig

miljø. PG ser det som naturlig aevaluere flom- og skredarbeidet om en tid.

SV vil, etter PGs anbefaling, bestå av følgende seksjoner:

SV A - areal og sikring

SVK skred- og flomkartlegging

SKF skredkunnskap og -formidling

Ny seksjon for store fjellskred

Regionkontorene (RM, RN, RS, RV og R)

NVE Anlegg

PG har ikke foreslått betegnelse for den nye seksjonen, og overlater initiativet for dette til avdelingsleder.

17 .3 Oppgaver

Basert på forvaltningsmodellen for arbeid med skred og flomproblematikk har ansvar innenfor flere tema.

Forvaltningsmodellen er forankret i St.meld 15 (2011-2012) "Hvordan leve med farene flom og skred".

Kartlegging og informasjon om fareomrader

SV foretar kartlegging og formidler kunnskap om fareområder knyttet til flom og alle typer skred. Ved

etablering av nasjonalt senter for overvåking av store fjellskred vil også kartlegging av denne typen

skredfare bli fremtredende. I dag bestilles mye av kartleggingen fra NGU.

Bidra til at det blir tatt hensyn til flom- og skredfare i kommunale arealplaner

SV arbeider aktivt med oppfølging av kommunale arealplaner for å bidra til at det blir tatt hensyn til

flom- og skredfare ved nybygging. Dette for å bidra til å hindre tap av liv og verdier i kommunene.

Mesteparten av dette arbeidet gjøres på regionkontorene.

Gi kommuner faglig og okonomisk bistand til plan/egging og gjennomforing av sikringstiltak

SV arbeider med sikringstiltak mot flom, erosjon og skred, samt miljøforbedrende tiltak i vassdrag.

Mesteparten av dette arbeidet gjøres på regionkontorene.

60



Gi kommuner, politi og andre beredskapsmyndigheter faglig bistand under beredskaps- og
krisesituasjoner.

SV, ved regionkontorene, er NVEs operative ledd i beredskaps- og krisesituasjoner knyttet til skred og

flomhendelser. Hovedoppgaven er å gi lokale myndigheter råd og faglig bistand. En godt operativ

anleggsvirksomhet og et regionapparat med solid fagkompetanse ivaretar dette ansvaret på en god måte.

Frembringe og formidle kunnskap om flom og skred

En viktig del av SVs ansvarsområde er a frembringe ytterligere kunnskap om flom- og skredprosesser. En

betydelig del av NVEs forvaltningsrettede FoU-portefølje er knyttet opp mot disse problemstillingene.

Det er også viktig at kunnskapen blir formidlet, både til forvaltningen og til publikum. Dette er et

ansvarsområde hvor samarbeidet mellom Hog SV er tett.

Verneplan for vassdrag

I tillegg har SV ansvar for oppfølging av verneplan for vassdrag. I dette ligger dokumentasjon av, og
informasjon om verneverdiene i vassdragene. Verneplanen består av 388 objekter som til sammen skal
utgjøre et representativt utsnitt av Norges vassdragsnatur, og har blitt til gjennom stortingsbehandling i
seks omganger mellom 1973 og 2009. Avdelingen har også ansvar for koordineringen av NVEs
oppfølging av EUs vanndirektiv og flomdirektiv.

17.4 Geofaglig koordinator i SV-stab.

PG foreslår, for å styrke det geofaglige miljøet i NVE, at det tilsettes en geofaglig koordinator i SV.

Vedkommende må være en person med høy faglig tillitt i organisasjonen, og bør ha som oppgave å

arbeide for astyrke NVEs geofaglige kompetanse, sikre god dialog og kontakt på tvers av geografiske og

seksjonsvise grenser, og arbeide for at den geofaglige kompetansen kommer til anvendelse i forbindelse

med skredvarslingen. Videre skal vedkommende bidra til å skape et godt faglig miljø og god faglig

utvikling for den enkelte og for det geofaglige miljøet, innenfor rammene av NVEs forvaltningsoppgaver.

Videre anbefaler PG at man bruker den geofaglige kompetansen som tilkommer NVE gjennom det

nasjonale senteret for overvåkning av store fjellskred for afa ytterligere synergi for et godt og robust

geofaglig miljø. Ved plassere koordinatoren i SV-stab ønsker PG a legge til rette for både å styrke

fagmiljøene, men ikke minst å styrke oppgaveløsningen. Den geofaglige koordinatoren kan fysisk være

plassert på hvilket som helst av NVEs kontorer.

17.5 NVE Anlegg

NVE Anlegg er i dag organisert i 4 separate enheter med eget budsjett og underregnskap. De 4 regionale

anleggsenhetene (RM, RN, RV og RØ) er selvstendige enheter med egne anleggsledere underlagt

regionsjefene.

PG foreslår at NVE Anlegg profesjonaliseres som en forretningsenhet, men innenfor rammen av NVE.

Dette gjøres ved at det opprettes en styringsgruppe, med en funksjonstid på 2 år, som ledes av en

regionsjef. Styringsgruppen bør videre ha en representant fra AØ og fra SVs ledelse. Dette vil gi en

tverrfaglig gruppe som skal ivareta "eierstyringen" av anleggsvirksomheten. VED er generalforsamling

for NVE Anlegg, og oppnevner styringsgruppen. Styringsgruppen rapporterer til VED.
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PG foreslår videre at det opprettes en felles lederfunksjon for hele NVE Anlegg. Lederen vil ha

personalansvar for alle ansatte i NVE Anlegg, og vil få resultatansvar for hele anleggsvirksomheten.

Leder rapporterer faglig til styringsgruppen, og personalmessig til SV-dir.

En slik løsning vil gi kapasitet og lederoppmerksomhet til avidereutvikle NVE Anlegg. Samtidig vil

enheten bli mer profesjonalisert og effektiv. Innvendinger knyttet til rolleblanding vil også bli bedre

håndtert i denne modellen da dagens personal- og resultatansvar flyttes fra regionsjef til ny leder.

Anleggslederne i dagens fire geografiske enheter vil fortsatt ha samme funksjon og ha ansvar for den

daglig operative driften.

Den nye funksjonen som leder kan ha en fleksibel geografisk plassering, det vil si at den kan være

lokalisert enten ved ett av regionkontorene som har anleggsvirksomhet eller hos SVs sentrale ledelse i

M29. Dette vil uansett være en funksjon som vil innebære mye reisevirksomhet.

PG har merket seg innspillene om hvorvidt lederfunksjonen behøver å være en fulltidsstilling eller hvor

omfattende den må være. Dette spørsmålet vil kreve en nærmere gjennomgang og dimensjonering. Denne

vurderingen er det naturlig at styringsgruppen foretar.

Den nye stillingen må finansieres over virksomhetens drift. NVE Anlegg skal gå i økonomisk balanse og

det er trolig rom for økt produktivitet gjennom bedre utnyttelse av ressursene ved bedre samordning.

17.6 Center of excellence

PG har fått forslag fra flere hold om agi hvert enkelt regionkontor en faglig spesialisering og dermed en

status som et nasjonalt center of excellence. PG støtter en slik tilnærming, men mener en slik utvikling er

mer tidkrevende, og trenger grundigere forberedelse enn det som er mulig innenfor dette prosjektet. Det

foreslås derfor at når det neste gang skal gjøres en evaluering av regionarbeidet, skal det også vurderes

om det er mulig og hensiktsmessig å etablere det enkelte regionkontor som et center of excellence. Det

må også vurderes hvilke fagområder som er aktuelle som grunnlag for en slik status, og hvilket

regionkontor fagområdet naturlig tilhører.

En slik spesialisering vil medføre at alle regionkontorene fortsatt ivaretar sine regionale oppgaver, som i

dag, men at det bygges et spesielt kompetansemiljø på ett enkelt fagområde på det enkelte regionkontor.

Et eksempel kan være at ett regionkontor er et nasjonalt center of excellence for kvikkleire.

17.7 Samarbeid med andre avdelinger

Det vil være tette samarbeidsflater mellom SV og H. Basert på forvaltningsmodellen har H ansvar for

overvåkning og varsling av flom- og skredfare. SV har ansvar for kartlegging og informasjon om

fareområder, bidrar til at det blir tatt hensyn til flom- og skredfare i kommunale arealplaner, gir

kommuner faglig og økonomisk bistand til planlegging og gjennomføring av sikringstiltak og gir

kommuner, politi og andre beredskapsmyndigheter faglig bistand under beredskaps- og krisesituasjoner.

Sammen har avdelingene ansvar for å frembringe og formidle kunnskap om flom og skred. På alle disse

fagområdene er begge avdelinger tjent med et tett og godt samarbeid.

Ved opprettelsen av Tilsyns- og beredskapsavdelingen (TB), og tildelingen av et helhetlig ansvar for

beredskapssystemene til EB, er det viktig med god og tett dialog mellom SV og TB. Dette gjelder spesielt

i etableringen av gode felles rutiner, men også i den operative delen av beredskapsarbeidet.
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18. Administrasjonsavdelingen (A)

18.1 Profil og rolle

A er en serviceavdeling for hele NVE, og leverer administrative tjenester og faglige fellesfunksjoner. A

har i dag tradisjonelle administrasjonsoppgaver og faglige fellesfunksjoner, herunder budsjett, jus, HR og
IKT.

PG mener at As rolle er å være en serviceinnstilt, effektiv og smidig leverandør av administrative og
faglige fellesfunksjoner og på den måten legge til rette for og bidra til at NVE får løst fagoppgavene på en
hensiktsmessig måte.

18.2 Seksjoner og stab

I 2010 ble seksjon for fellestjenester (AF) delt i to seksjoner: AA - Arkiv, bibliotek og museumsordning
og AD- Drift og service. Begrunnelsen var seksjonens størrelse, samt behov for å spesialisere miljøene i
større grad.

I 2011 ble stabsenheten Rett på Sak (RpS) avviklet, og medarbeiderne fordelt på AJ, AIT og VED-stab.

Videre arbeid, spesielt knyttet til kvalitetssystemer og eForvaltning, skulle videreføres i linjen.
Indikatorarbeidet ble overført til AØ. Fokuset på effektivisering av saksbehandlingsprosesser en generell
føring for hele organisasjonen.

PG foreslo i skissen av 19. juni å flytte internasjonalt utviklingsarbeid (IN) fra VED-stab til avdelingen.
PG har i den etterfølgende vurderingen kommet til at IN fortsatt skal ha organisatorisk tilhørighet direkte
til VED. Se nærmere omtale i kapittel 19.

PG foreslår videre at det etableres et miljø på AØ for budsjett, innkjøp og virksomhetsstyring. AØ har
gjennom nylig ansettelse av to budsjettmedarbeidere styrket grunnlaget for dette miljøet. Det er også

ansatt en innkjøpsfaglig koordinator i A-stab. Fordelen, slik PG ser det, ved aetablere et bredt miljø for
virksomhetsstyring, vil være å styrke alle delene av dette arbeidet. Det er også faglig sett gunstig at FoU-
koordinering sees i sammenheng med budsjett og virksomhetsstyringen. Når dette miljøet er operativt,
foreslår PG derfor at koordineringen av forvaltningsrettet FoU legges hit. Dette fremgikk også av skissen
som ble fremlagt 19. juni. Det forutsettes at dette miljøet knytter til seg kompetanse på forskningsmetode
og forvaltning.

For AJ vil opprettelse av ET, etter forslaget innebære at anslagsvis 2 juriststillinger overføres til den nye

avdelingen, fra det tidspunkt denne er uavhengig. Det vil måtte vurderes om ET skal styrkes ytterligere
med flere juriststillinger.

Samtidig er det klart behov for EU-kompetanse på områder som ikke skal håndteres av ET. Eksempler på
dette er energibruk, vanndirektivet, regulering av konsesjonsprosesser med mer. Det er allerede opprettet
et EU-forum, som skal styrke kompetansen på EU-arbeid innenfor hele NVEs fagfelt. Dette forumet må
videreføres som en viktig oppgave for AJ. Dialog mellom AJ og ET vil være viktig.

Opprettelse av TB vil medføre at det omfattende koordineringsarbeidet AJ i dag gjør for tilsyn og
reaksjoner overføres til TB. Den juridiske kvalitetssikringen knyttet til tilsyn og reaksjoner vil imidlertid
fortsette.

AJ har gitt innspill om at seksjonen ønsker å bli lagt til VED-stab, alternativt som en egen avdeling.
Hovedbegrunnelsen er at juridisk kvalitetssikring ofte innebærer policyavklaringer og at en tilhørighet til
VED derfor kan synes hensiktsmessig. IN har tidligere foreslått å samle KS, IN og AJ i en egen
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stabsavdeling under VED-stab. PG viser til prinsippet om at de fagoppgaver som mest effektivt kan

ivaretas av andre avdelinger, ikke legges til VED-stab. Det er også et klart uttrykt ønske fra VED at VED-

stab ikke skal øke i omfang. PG har forståelse for AJs argumentasjon, og ønsker at behovet for nærhet

mellom AJ og VED-stab blir vurdert ved fysisk innplassering.

PG er opptatt av at det er store forventninger til AIT og at !KT-strategien er en av bærebjelkene i NVEs

utviklingsarbeid fremover. At tiltakene i den vedtatte strategien blir fulgt opp, er derfor av kritisk

betydning for hele NVE.

PG har ikke fått innspill på at det er behov for øvrige organisatoriske endringer i  A.

A vil, etter PGs anbefaling, fortsatt bestå av følgende seksjoner:

AA - arkiv, bibliotek og museumsordning

AD - drift og service

AIT -- informasjonsteknologi

AJ - juridisk rådgiving

APO - personal og organisasjon

AØ - økonomi

18.3 ppgaver

A er en tradisjonell administrasjonsavdeling som leverer administrative tjenester og faglige
fellesfunksjoner til hele NVE. Kort beskrevet har A følgende oppgaver:

A har ansvaret for daglig arkiv, historisk arkiv, gradert arkiv, samt NVE sin samling av bilder/fotografier.
Biblioteket i NVE er Norges fagbibliotek for hydrologi-, energi- og skredrelatert litteratur.

NVEs Museumsordning arbeider med å bevare, belyse og formidle historien som er knyttet til NVEs
ansvarsområder: vassdragsforvaltning og energiforsyning.

A er ansvarlig for den daglige drift og vedlikehold av alle NVEs lokaler. Videre inngår fellestjenester som

sentralbord, resepsjon, servicesenteret, postbehandling, kopisenter og varemottak i As portefølje.

Avdelingen har også ansvar for brukerstøtte, drift og systemutvikling innenfor !KT-tjenester. I tillegg er

det tunge IT-miljøer i andre deler av NVE som seksjonen samarbeider tett med.

I tillegg har A ansvar for å gi juridisk bistand til alle deler av organisasjonen i form av rådgivning i

konkrete saker, deltakelse i arbeidsgrupper, prosjekter, regelverksarbeid med mer.

NVEs lønns- og personalpolitikk skal utvikles og følges opp av  A.  Avdelingen bidrar også i ulike

prosjekter knyttet til organisasjons- og ledelsesutvikling.

I økonomiforvaltningen inngår utarbeidelsen av NVEs samlede budsjett, og den eksterne og interne

økonomirapporteringen. Dette er sentrale elementer i virksomhetsstyringen som det er ønskelig å styrke

(se over). I tillegg har A ansvar for regnskap, lønn og reiseregningskontroll.

Innkjøpsfaglig bistand og kvalitetssikring er styrket ved opprettelsen av en egen stabsfunksjon tilknyttet

A-dir. Denne enheten skal bistå hele organisasjonen ved gjennomføring av offentlige anskaffelser,
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herunder utlysning og forhandlinger. Det foreligger grundige prosessbeskrivelser for

anskaffelsesprosesser. PG foreslår at denne funksjonen legges til det budsjettfaglige miljøet i AØ.

18.4 Samhandling med andre avdelinger

As funksjoner og oppgaver er primert levere service- og fellestjenester til hele organisasjonen og A har

derfor et mangeartet forhold til de andre avdelingene.

A betjener den enkelte medarbeider med felles infrastruktur som for eksempel fysisk arbeidsplass, IT-

tjenester, arkiv, bibliotek og lønn. A bidrar til utvikling av andre avdelingers blant annet gjennom

systemutvikling, juridisk rådgivning og rekruttering. Videre yter A lederstøtte på personalområdet og

ivaretar rollen som arbeidsgiver i partsforholdet med TMO, samt bidrar til ressursstyring i hele

organisasjonen gjennom budsjettprosess og økonomirapportering.

A forholder seg til alle i NVE, både på individnivå og overfor seksjoner, regionkontorer og avdelinger og

alle tilsatte i NVE må forholde seg til A i ulike sammenhenger.

Forslaget til ny organisasjonsstruktur medfører at A administrativ må legge til rette for de endringer som

måtte komme. Det forventes at de nye avdelingene vil bli godt ivaretatt av A og få tilgang til service og

tjenesteleveranse på lik linje med de eksisterende avdelingene.

19. Vassdrags- og energidirektørens stab (VED-stab)

19.1 Profil og rolle

VED-stab sin oppgave er aspille VED og NVE gode gjennom overordnet strategiarbeid, helhetlig

ressursbruk, kommunikasjon og internasjonalt utviklingsarbeid.

19.2 Hvilke enheter og seksjoner inngår?

Enkelte fagoppgaver ligger i dag i VED-stab. Dette gjelder strategi, organisasjons- og utviklingsarbeid,

kommunikasjon, FoU-koordinering og internasjonalt utviklingssamarbeid.

PG har diskutert organiseringen av VED-stab, og konkludert med at det ikke gjøres endringer nå.

I 2010 ble organiseringen av administrasjonen av det forvaltningsrettede forskning og utviklingsarbeidet i

NVE endret. Tidligere ble FoU-midlene fordelt mellom avdelingene av en gruppe med representanter fra

hver avdeling - "FoU-utvalget". For å kvalitetssikre, og bedre forankre forskningsaktiviteten i DM ble det

besluttet å opprette en fastgruppe for FoU. Fastgruppen ledes av stabsdirektør, og VED-stab utarbeider

forslag til FoU-budsjett etter prioriterte søknader fra den enkelte avdelingsdirektør. Budsjettet blir vedtatt

i DM sammen med det ordinære budsjettet. Fastgruppen er også arena for diskusjon om prinsipielle saker

relatert til forvaltningsrettet FoU, samt fokus på kommunikasjon og nyttiggjøring av forskningsresultater.

Denne ordningen har bidratt til å se helhetlig på FoU-aktiviteten i organisasjonen, og bør videreføres. På

sikt, når et styrket budsjettmiljø er på plass i AØ, foreslår PG at FoU-administrasjonen flyttes dit. Dette

innebærer imidlertid ikke overføring av ressurser fra VED-stab, da den ressursmessige styrkingen på AØ

forventes å håndtere dette.

VED-stab vil, etter PGs anbefaling, bestå av følgende enheter:

65



VED-stab

KS - kommunikasjon

IN -- internasjonalt utviklingssamarbeid

19.3 Oppgaver

Vassdrags- og energidirektorens stab (VED-stab)

Stabens hovedoppgave er å betjene VED, og bidra til at samspillet i organisasjonen fungerer godt. I

tillegg til en rekke administrative støttefunksjoner for VED og DM ivaretar staben strategiarbeid, FoU-

administrasjon og organisasjons- og utviklingsarbeid. PG ser ikke for seg vesentlige endringer i denne

porteføljen, ut over overføringen av FoU til AØ på sikt. jf. over.

Kommunikasjon (KS)

NVE har et samlet kommunikasjonsmiljø, som ligger direkte til VED, men som betjener hele NVE. Dette

styrker en helhetlig tilnærming til kommunikasjon eksternt og internt i NVE. Seksjonen har ansvar for

intranett og internett, kommunikasjonsfaglig rådgiving, pressekontakt, profilering med mer. Ett samlet

kommunikasjonsmiljø gir større tyngde og slagkraft til det kommunikasjonsfaglige arbeidet, enn om disse

ressursene var spredt på fagavdelingene. Dette legger også til rette for en helhetlig profil utad.

PGs ser verdien av et samlet kommunikasjonsfaglig miljø, nær VED. Seksjonen skal fortsette aarbeide på

tvers i organisasjonen, og skal betjene hele NVE kommunikasjonsmessig. Opprettelsen av ET medfører

imidlertid at ett årsverk overføres til denne avdelingen fra det tidspunkt avdelingen er uavhengig. Dette

fordi kommunikasjon er tett sammenvevd med oppgaveløsningen i ET. Kravet til uavhengighet gjør at

kommunikasjonsressurser bør være tilknyttet den nye avdelingen direkte. Ut over dette foreslås ingen

endring i KS.

Internasjonalt utviklingssamarbeid (IN).

IN samordner NVEs internasjonale engasjement. Det gjelder særlig oppdrag for NORAD og

samarbeidsavtaler på direkte kontrakt med myndighetene i de enkelte land. Seksjonen arbeider med

lovgivning innen vassdrag og energi og institusjonell utvikling. NVEs internasjonale bistandsengasjement

har aktiviteter knyttet til både forebygging, tilpasning og FoU innen klimaområdet. Klimatilpasning

tillegges stadig økt vekt i utviklingspolitikken, og NVE bidrar med faglig rådgivning og

institusjonsbygging i flere samarbeidsland gjennom Ren-Energi initiativet og norske EØS-midler

(EEA/Norway Grants).

IN sin organisatorisk tilknytning har vært mye diskutert i PG, i mange innspill og i referansegruppen. I

utkastet til organisasjonsskisse, som ble lagt fram i juni, foreslo PG at IN skulle legges til  A.  Dette ut fra

prinsippet om at IN ivaretar fagoppgaver som kan løses i andre avdelinger og ikke trenger å ligge i VED-

stab. I tillegg har IN behov for tettere oppfølging enn det de har fått med dagens organisering. Det var

også viktig å plassere IN på et "nøytralt" sted i organisasjonen.

Argumentene for aplassere IN i VED-stab er at, selv om A vil representere en nøytral forankring og god

oppfølging av arbeidet i IN, har ikke IN en faglig kontaktflate med resten av  A.  Det er derfor usikkert om

det ville gi bedre ressursutnyttelse eller utløse andre gevinster ved en flytting. INs utadrettede fokus står

også i motsetning til As "innenriksfokus". Samtidig er det viktig at IN ligger plassert nøytralt i

organisasjonen, for å sikre at det internasjonale arbeidet dekker hele bredden i NVEs portefølje. INs
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kontakter i mottakerlandene er på høyt nivå, og det er ofte behov for rask avklaring med VED. En flytting

til A vil kunne være et forsinkende ledd i så måte.

Etter en samlet vurdering av alle innspillene har PG konkludert med å foreslå at IN fortsatt er i VED-stab.

Det må imidlertid utarbeides bedre rutiner for oppfølging av IN, både for astotte opp om INs arbeid, og

for asikre nødvendig forankring for strategi og beslutninger innenfor INs arbeidsområde i

direktørkollegiet. Dette vil være et samarbeid mellom IN og VED-stab.

20. Andre virkemidler

20.1 Arbeidsformer, samhandling og kultur

Organisasjonsstrukturen er ikke et mål i seg selv, men ett av flere virkemidler som skal bidra til god og

effektiv oppgaveløsning. Like viktig er spørsmål om hvordan vi skal samarbeide, hvilket fokus lederne

bør ha, og hvordan vi skal sikre kompetanseutvikling hos de tilsatte. VED har bedt om at det parallelt

med OU-prosessen skal sees på arbeidsformer i NVE, og APO har som respons på dette utarbeidet et

notat som er behandlet i DM:

"Det er uttrykt onske fra VED om at det parallelt med OU-prosessen skal sees på arbeidsformer i
NVE, og som en naturlig forlengelse av dette, leder- og kompetanseutvikling.

Slik APO ser det henger disse temaene tett sammen. Det handler mye om @bevisstgjore NVEs
ledere (lederutvikling) slik at de tar gode valg nar det skal velges hvordan (arbeidsform) og av

hvem (kompetanseutvikling) en arbeidsoppgave skal løses.

Det ble i jamuar 2012 gjennomfort en kart/egging av opplevd behov for lederutvikling i NVE.

Denne viste at bdde lederne og medarbeiderne onsker fokus pd personalledelse og strategi  -  og
utviklingsarbeid. I tillegg ønsket ledernefokus på ledergruppene.

APO.foreslår av NVE høsten 2012 åjobbe med alle lederne for d oke bevisstheten rundt valg av
arbeidsformer. Dette gjennom kortere lederseminarer og som en del av ledersamlingen i
november. Viren 2013 foresl@r vi @sette fokus pd de nye ledergruppene etter OU-prosessen og
jobbe direkte inne i disse med tema som er etterspurt i kartleggingen samt arbeidsformer. Tanken

er at dette skal skje som en del av det vanlige arbeidet i ledergruppene.

Det er viktig at arbeidsformene i NVE er optimale iforhold til de oppgavene som skal løses. Per i

dag har vi definert fire arbeidsformer i NVE: Individuell saksbehandling, fastgrupper, Ad hoc
grupper og prosjekt. Mer enn flere beskrivelser trengs kanskje en bedre oppfølging av praksis.

Det er mye som skjer i NVE i dag som naturlig har/vil fremtvinge endring i hordan vi loser
oppgavene vare. Vi far stadig nye tekniske losninger, OU-prosessen, organiseringen av
regiontjenesten har endret seg etc. N@r det i tiden fremover skal implementeres nytt saks og

dokumenthåndteringssystem og nytt intranett er disse eksempler på ny arenaer som tilrettelegger
for nye arbeidsformer. Det er avgjørende at ny teknologi tas i bruk på en måte som gjør nye
arbeidsformer mulig og som samtidig gir nytte for NVE og våre brukere. Eksempler er tema som
mer effektiv kunnskapsdeling ved hjelp av nye verktøy og nye samarbeidsformer, hvordan skape
effektive fagnettverk, (videre)utforming av arbeidsplasserfor kunnskapsmedarbeidere, digital
samhandling og lering, strukturering av informasjon, informasjonsledelse.
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Store prosjekter som GREIT, eRapp. Havind etc. er eksempler på oppgaver som nå løses på
tvers i NVE. I disse prosjektene bør en også vurdere åfå inn ''prosjektkonsulenter" slik at

deltakerne kan bevisstgjores og lere mer om prosjekt som arbeidsform.

Mye av oppgaveløsningen i NVE skjer ved individuell saksbehandling. Kanskje kan
saksbehandlingen effektiviseres ved mer bevisst veksling mellom bruk av grupper i oppstartfasen
og gjennomforing ved individuell saksbehandling med kollegaer som sparringspartnere og
kvalitetssikrer. Dette er noe av det en jobber med i de seks kollegaveiledningsgruppene (EE, KSK,
KI, HHT, HI, APO) som er igangsatt. Var erfaring s@ langt er at det er viktig at ogs@ lederen

deltar på disse kursene. Det er viktig at lederen oppfatter at han eller hun selv må endre atferd
for at seksjonen skal endre arbeidsform. Det kan være en tr4fprosess å gå.fra
"supersaksbehandler" til "leder", derfor bor det jobbes med den enkelte leder/i ledergruppen

med hvordan den "me"rollen skal fylles.

Det at en nå har et større fokus på kvalitetssikring mellom kollegaer kan også øke kravene til
kompetanseutvikling i NVE. Denne skjer hovedsakelig i arbeidssituasjonen og sammen med
kollegaer og leder. Slik kompetanseutvikling krever at oppgaveløsningen tilrettelegges med

arbeidsoppgaver  o g former som gir den enkelte medarbeider utfordringer, samt trygge ledere
som gir romforfaglig og personlig utikling for den enkelte.

For d skape storre bevissthet rundt kompetanseutvikling har APO varen 2012 utviklet en
"medarbeider  -  og utviklingssamtale for tilsatte (MUST). Denne fokuserer mer pd
kompetanseutvikling og oppgavelosning enn tidligere. For at denne samtalen skal kunne folges
opp og oppleves som en del av kompetanseplanleggingen for den tilsatte og NVE som helhet, bør
det utarbeides en handlingsplan for videre utvikling av hver enkelt tilsatte. Slik APO ser det skal
alle ledere deretter lage en oppsummering av s(rrker og.forbedringsområder på sin seksjon i
forhold til seksjonens arbeidsmål. Dette skal diskuteres i ledergruppene og sees i forhold til

avdelingens mål. Avdelingsdirektørene tar resultatet med til DM for videre diskusjon om hva som
bør gjøres på kompetansesiden på overordnet nivåfor å sikre at NVE når sine mcU og etterlever
sin strategi. APO ønsker å delta på møtene både i ledergruppene og i DM.for åfå et bredt
grunnlag når det skal arbeides videre med kompetanseutvikling og arbeidsformer i NVE. MUST
skal evalueres for neste runde med lokale lønnsforhandlinger.

Målet med nye arbeidsformer må være at NVEs samlede kunnskap utnyttes og utvikles bedre.
APO legger derfor frem dette notatet, med ønske om at DM skal diskutere temaet og gi sin
tilslutning til videre arbeid. For at dette skal lykkes er det viktig med en god.forankring både i
DM og i ledergruppene. "

På bakgrunn av notatet ble det vedtatt i DM agjennomfore de foreslåtte ledersamlingene med

arbeidsformer som tema. Disse samlingene planlegges gjennomført i september. Det ble også presisert at

MUST er en del av den ordinære medarbeidersamtalen. APO følger opp arbeidet med arbeidsformer.

God samarbeidskultur fordrer god internkommunikasjon. Verdier er viktig for internkommunikasjon og

organisasjonskulturen og gir uttrykk for hvordan våre verdier etterleves. Kulturen utvikles både gjennom

gode ting som skjer og hvordan vi takler spesielle utfordringer og kriser, og hvilke historier som fortelles.

Hvordan vi som organisasjon takler situasjoner går inn i kulturen og er grunnlag for videre utvikling. Et

trekk ved vår kultur er at alle bidrar og tar initiativ.

Avdelingene er, med sine egenarter og avdelingskulturer, deler av NVE kulturen. Det er viktig at

avdelingskulturene er i samsvar med og forankret i NVEs verdier. Samtidig er det viktig aha en

bevissthet om avidereutvikle den felles NVE-kulturen. Her er intranettet en sentral kanal, og ny

funksjonalitet vil legge til rette for bedre informasjonsutveksling og samhandling på tvers. Flere arenaer
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for faglige diskusjoner pa nettet vil kunne engasjere og inkludere flere, uavhengig av geografisk

kontorsted. Kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling er en forutsetning for styrke vår innovasjonsevne

og fremmes gjennom utviklingsorienterte aktiviteter, f.eks. gjennom ulike typer prosjektarbeid og

nettverk.

20.2 Gruppebaserte arbeidsformer

NVE bruker i hovedsak fire arbeidsformer i sin saksbehandling; fastgrupper, ad hoc-grupper, prosjekt og

individuell saksbehandling. Formaliseringen av de gruppebaserte arbeidsformene prosjekt, fastgrupper og

ad hoc-grupper ble gjort for å få klare kjøreregler for når og hvordan slike grupper skulle opprettes og

hvordan de skulle arbeide. Kompetanseforum for EU-arbeid er en egen variant. DM ønsket i dette tilfellet

ikke å opprette en formell fastgruppe, men i stedet et kompetanseforum for oppbygging og deling av

informasjon angående EU-arbeid og NVEs pågående EU-prosesser. APO følger opp vedlikehold av

rutinene og opplæring tilknyttet de vedtatte arbeidsformene i NVE.

I PG sitt arbeid og i arbeidsgruppene har eksisterende fastgrupper blitt drøftet, for eksempel Fastgruppe

for tilsyn, Fastgruppe for reaksjoner og Fastgruppe klimatilpasning. Det har også blitt spilt inn, blant

annet av AG7, at det er behov for å vurdere å opprette en ny fastgruppe, som skal koordinere arbeidet

med klimaforebygging.

PG ser på bruken av gruppebaserte arbeidsformer som en klar indikasjon på at organisasjonen mener det

er nyttig med mer formalisert tverrgående samarbeid og informasjonsdeling i oppgaveløsningen. PG ser

at gruppebaserte arbeidsformer benyttes i stor grad, og har inntrykk av de etablerte gruppene har fungert

godt, selv om det kan være variasjoner mellom gruppene. Samtidig har spesielt opprettelsen av

fastgrupper i noen tilfeller skapt noe uklarhet i forhold til linjeansvaret. Det er en forutsetning for at

fastgrupper skal ha tilsiktet funksjon at linjeansvaret er avklart. Så lenge dette er avklart, ser PG på

fastgrupper og andre gruppebaserte arbeidsformer som et viktig virkemiddel for å sikre et godt faglig

samarbeid mellom fagmiljøer med ulik avdelings- og seksjonstilhørighet. Om fastgrupper og andre

gruppebaserte arbeidsformer er egnet for akoordinere samhandlingen, må imidlertid vurderes konkret for

det enkelte saksfeltet.

20.3 Kompetanse - rekruttere, videreutvikle, beholde kompetanse

NVE har mange sammensatte og kompliserte oppgaver som det krever tverrfaglig kompetanse for å løse.

Vi er avhengig av stor bredde i kompetansen og må bestrebe oss på å være attraktiv i sterk konkurranse

om ettertraktet arbeidskraft på en rekke av våre fagområder.

Overtakelsen av overvåkning av store fjellskred og oppbyggingen av nasjonalt senter for overvåking av

store fjellskred vil tilføre NVE solid og ledende geologikompetanse. Denne vil kunne bidra bredt innenfor

NVEs skredansvar. NVE vil også bli tilfort IKT-kompetanse og administrative ressurser gjennom denne

prosessen.

TB vil ha behov for å videreutvikle og profesjonalisere tilsyns- og oppfølgingsarbeidet. Det er de siste

årene bygget opp et nytt utdanningstilbud for tilsyn ved Universitetet i Stavanger. PG ser det som naturlig

at TB orienter seg mot dette miljøet. I den forbindelse vil PG også påpeke den store likheten det nå har

blitt mellom Petroleumstilsynet (Ptil) og NVE/TB. Ptil har overfor PG uttrykt ønske om

erfaringsutveksling og samarbeid med NVEs tilsynsmiljø knyttet til anlegg.
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For å tiltrekke, utvikle og beholde dyktige medarbeidere kreves en kombinasjon av meningsfylte, aktuelle

og interessante arbeidsoppgaver. Oppgaveløsning og arbeidsformer som oppleves som stimulerende for

samarbeid og læring, samt livsfaseorientert og fleksibel personalpolitikk vil også bidra til at NVE er en

attraktiv arbeidsplass. Mobilitet og rotasjon mellom lederfunksjoner og fagstillinger kan gi bedre

ressursutnyttelse og flere karrieremuligheter. PG er opptatt av a se samspillet mellom disse elementene.

20.4 Nytt intranett

Nye intranett skal etter planen lanseres før jul 2012. og det er store forventninger til hvilke muligheter et

nytt intranett vil kunne gi. Intranettet vil være en viktig kanal for intern informasjon, men vil også få en

mer sentral funksjon som digital plattform for deling av informasjon, diskusjonsforum og prosjektarbeid

som kan bidra til å knytte medarbeidere sammen på tvers av faglige og geografiske grenser. Intranett gir

nye valgmuligheter slik at den enkelte kan får en mer personifisert inngang til intranett og velge det som

er viktig og interessant for den enkeltes arbeidssituasjon. Det er lagt opp til integrasjon med nytt saks- og

dokumenthandteringssystem, og det vurderes ny funksjonalitet for møteromsbooking og telefonliste som

vil gjøre arbeidshverdagen enklere.

20.5 Nytt saks- og dokumenthåndteringssystem

Saksbehandlingssystemet er både vår felles hukommelse, og et virkemiddel i oppgaveløsningen. Det er
besluttet at DocuLive skal oppgraderes til Public 360 og kontrakt med leverandøren er inngått. Innføring
av nytt saks- og dokumenthåndtering vil gi mange nye muligheter for integrasjoner med blant annet nytt
intranett og vil kunne gi bedret brukeropplevelse av saksbehandlingsrutiner og arbeidsprosesser. Det
forutsettes at Arkivet, KS og AIT jobber sammen med brukerne for å finne fram til gode løsninger.

20.6 Jevnlige evalueringer av enkeltfagområder

PG vurderer det slik at 12 år er lang tid mellom to organisasjonsutviklingsprosesser, selv om man har

gjort noen justeringer og tilpasninger underveis. For a sikre at organisasjonen er rigget for de

utfordringene NVE stå overfor, foreslår PG at man med jevne mellomrom velger ett eller flere tilstøtende

fagområder, og gjennomfører en grundigere evaluering av disse. Som en del av en slik evaluering bør

man også se på organisatoriske løsninger. En slik evaluering kan være intern, eller man kan engasjere

eksterne for å gjennomføre dem. Valg av fagområder må sees ut fra den aktuelle situasjonen og ut fra

NVEs strategiske valg i perioden. I denne rapporten er flom og skred samt regionarbeidet nevnt, men

også fagområder som konsesjon, tilsyn og en rekke tema innenfor energiforvaltningen er aktuelle.

21. Budsjettmessige konsekvenser av forslaget

PGs forslag til ny organisasjonsstruktur innebærer opprettelse av to nye stillinger som avdelingsdirektør.

Den ene, for TB, vil kunne dekkes innenfor gebyrfinansiering. Den andre, for ET, vil måtte dekkes over

ordinært budsjett. PG legger til grunn at stillingen kan finansieres innenfor budsjettrammene.

NVE bør vurdere å fremme forslag om tilleggsbevilgning knyttet til kostnader ved etablering av

uavhengig regulator.

Opprettelsen av to nye avdelinger, og oppbygging av tilhørende staber kan medføre behov for økte

ressurser. Dette må avklares i den videre prosessen.
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Forslaget innebærer opprettelse av daglig leder for NVE Anlegg. Denne stillingen må finansieres over
anleggsbudsjettet.

Når det gjelder de to IK Sene som foreslås integrert i en ny seksjon i SV, har NVE fram til nå samlet sett

finansiert ca. 70  %  av driften. De resterende ca. 30  %  er det lagt opp til å finansiere over NVEs budsjett

fra det tidspunkt de blir integrert i NVE. Dette gjelder også tilsetting av seksjonssjef. Integrering

forutsetter enighet med nåværende eiere, og en avklaring av de økonomiske betingelsene.

Administrative kostnader som arkiv, utlysninger, IKT med mer knyttet til opprettelse av nye avdelinger,

og implementering av den nye organisasjonen forutsettes tatt innenfor eksisterende ramme. Eventuelle

tilleggsbehov for avdelingene må håndteres i den ordinære budsjettprosessen for 2013.

Utgifter knyttet til fysisk flytting og innplassering i huset vil påløpe. Disse ville imidlertid ha påløpt

uansett, ved tilbakeflytting etter OEDs utflytting.

22. Veien videre

22.1 Deling av enheter og organisatorisk innplassering

Primært vil fordeling og innplassering av medarbeidere følge prinsippet om identitet, det vil si

arbeidstaker følger arbeidsoppgavene dersom disse i det vesentlige videreføres i en stilling i en ny

avdeling. Dersom innplassering ikke kan gjøres direkte ut fra identitet eller medarbeider gir uttrykk for

ønske om å skifte arbeidsområde, vil det blir gjennomført kartleggingssamtaler. Dette vil trolig bli aktuelt

for medarbeidere som berøres av at enheter deles. Se vedlegg 7 for prinsipper og prosedyrer for dette.

PG foreslår at medarbeidere fra AJ og KS innplasseres i ET først når OEDs lovprosess er gjennomført og

fra det tidspunkt ET skal være uavhengig. Medarbeiderne vil bli plassert i ET-stab, men det kan bli

endringer når ny avdelingsleder får vurdert avdelingsintern organisering og oppgaveløsning.

Når det gjelder EN vil seksjonen, som følge av forslaget, bli delt. Medarbeidere som overføres til ET vil i

første omgang inngå i EK. Lederfunksjonen for EN vil følge flertallet av seksjonen og fortsette som

seksjonsleder for EN i E.

For medarbeiderne i stabene i E og K, kan fordelingen av medarbeiderne måtte bero til alle

avdelingsdirektører er på plass. Medarbeidere forblir i nåværende stab inntil videre.

Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt at Elmarkedstilsynet skal skilles ut som eget

forvaltningsorgan, det vil si organisatorisk atskilt fra NVE, må en ny prosess igangsettes.

22.2 Fysisk innplassering i M29

Det er naturlig å evaluere erfaringene etter tilbakeflyttingen til NVE-huset. OEDs utflytting og

implementering av ny organisasjonsstruktur i NVE sammenfaller i tid. Dette gir nye muligheter for fysisk

å plassere fagmiljøer sammen, for astimulere til økt samarbeid. PG har i rapporten beskrevet enkelte

områder som det vil være hensiktsmessig å samlokalisere, men ny fysisk innplassering har ikke vært en

del av mandatet. A vil lede prosessen med evaluering og fysisk innplassering. PG stiller seg til

disposisjon for å bidra i arbeidet.

71



Vedlegg

1. Nasjonale og internasjonale utfordringer/trender

2. Notat til DM opprettelse av organisasjonsutviklingsprosjektet

3. Notat til DM - Opprettelse av referansegruppe

4. OU2012 - arbeidsgrupper mandat og sammensetting.

5. NVEs roller

6. Sammenfatning av innspill til PG

7. Prosess og prosedyre for innplassering i stillinger og kunngjøring av nye stillinger

8. Oversikt over regulators oppgaver jf. AG 1

9. Oversikt konsesjonstyper og myndighet

10. Oversikt over NVEs tilsynsområder

11. Oversikt over NVEs gebyrordninger

12. Oversikt over oppgaver på E fordelt på regulator og direktorat (fra AG 1 s rapport)

72



Vedlegg 1: Nasjonale og internasjonale utfordringer og trender

1. Innledning

1.1 Om oppdraget:

Som bakgrunn for en vurdering av behov for en større organisasjonsgjennomgang i NVE, bestilte VED i

DM 5. desember 2011 et notat om nasjonale og internasjonale trender og utfordringer NVE står overfor.

Notatet er utarbeidet av VED-stab.

For belyse temaet har vi valgt å intervjue sentrale personer i NVE: Vassdrags- og energidirektør Per

Sanderud, stabsdirektør Kjell Otto Bjørnå, direktør for energiavdelingen Marit Lundteigen Fossdal,

direktør for administrasjonsavdelingen Gunn Oland, direktør for konsesjonsavdelingen Rune Flatby,

direktør for hydrologisk avdeling Morten Johnsrud, direktør for skred- og vassdragsavdelingen Anne Britt

Leifseth, kommunikasjonsdirektør Bjorn Svenungsen, seksjonssjef for juridisk seksjon Ingunn Asgard

Bendiksen og seniorrådgiver i energiavdelingens stab Anne Dønnem. I tillegg har vi intervjuet Oluf

Ulseth, administrerende direktør i Energi Norge, for fa innspill fra den nasjonale energibransjen.

Notatets omfang er avgrenset til å identifisere noen trender og hovedutfordringer for og i NVE. VED-stab

har ikke sett det som sin oppgave å foreslå løsninger på utfordringene. Dette vil være tema i en bredere

organisasjonsgjennomgang. Første versjon av notat ble fremlagt for DM 5. mars. Det ble da bedt om

kommentarer fra DM og OU2012s referansegruppe. Disse innspillene er i stor grad hensyntatt i det

sluttførte dokumentet.

1.2 Andre viktige premissleverandører:

Flere viktige stortingsmeldinger er under utarbeidelse, og det detaljerte innholdet i disse er ikke kjent for

VED-stab i skrivende stund. Disse vil imidlertid være viktige for vurderingen av organiseringen av NVE.

Dette gjelder NOU fra energiutvalget ledet av Olav Akselsen og den påfølgende energimeldingen (som

kommer varen 2013), Flom og Skredmeldingen (paske 2012), Nettmeldingen (våren 2012),

Stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet og beredskap (våren 2012) og Klimameldingen (2013).

2. Fremtidige utfordringer og trender

2.1 Klima

Trender

Klima er en av de viktigste drivkreftene for nye initiativer og direktiver på vann- og energiområdet i EU.

Initiativer fra EU vil fortsette og mest sannsynlig øke. EU viser økende vilje til å iverksette omfattende

direktiver på dette området.

• NVE må belage seg på å tilfredsstille nye krav både på vann- og energisiden. Dette fordrer

styrking av kompetanse - klimaekspert (klimasekretariat?).

Mye tyder på at den verdensomspennende klimautviklingen vil gi "villere, våtere og varmere ver' i våre

områder.

• Det vil bli enda større fokus på forebygging av hendelser, klimatilpasning og beredskap i

NVE.
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Det vil sannsynligvis bli mer nasjonalt og internasjonalt fokus på energibruk for å nå målet om å redusere

utslipp av klimagasser. Det har til nå vært størst oppmerksomhet rundt etablering av ny fornybar energi.

Målet er at ny fornybar energi ikke skal benyttes til atilfredsstille økt forbruk, men faktisk erstatte

energikilder med klimagassproblematikk.

• Energibruk (nevneren i fornybarbrøken) vil få større fokus.

Utfordringer

Hvilken rolle vil NVE få med hensyn til urbanhydrologi? Hvordan avgrense mot andre

myndighetsorganer?

Hvor langt skal ansvaret til NVE gå i forhold til oppgaver knyttet til klimautfordringene?

> Hvordan skal NVEs rolle være i forhold til KLIF?

2.2 Samfunnssikkerhet

Trender

Økte krav til, og forventninger om at staten skal sikre befolkningen mot all fare. Det vil blant annet si

økte forventninger til tydelige statlige krav, aktiv tilsynsvirksomhet og bedre varsling, økt treffsikkerhet

på varsling og mer forebygging gjennom sikring.

• Oppgavene knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap vil bli mer omfattende i NVE. Rollen

til NVE vil sannsynligvis bli forholdsvis større og tydeligere i samfunnet.

Utfordringer

> Er det behov for klargjøring av NVEs rolle innen samfunnssikkerhet, spesielt knyttet til skred'?

 Utfordrende at vi opererer med to ulike beredskapssystemer: KBO og Beredskapsplanen?

Fylkesmannen har en sentral rolle+ KDSene (som fungerer godt mot fylkesmannen og NVE sentralt,

men her kobles regiontjenesten av).

Skal vi involvere regionkontorene mer i beredskapsarbeidet også på energisiden'?
, Gi samfunnet bedre forståelse for at elektrisitetsforsyningen er ''indrefileten" i infrastrukturen. (jf.

telefonikollapsen under uværet Dagmar).

- Utfordringer for NVEs posisjon med hensyn til skred: Den sterke posisjonen NVE har opparbeidet på
flom skyldes blant annet at vi har sterk kompetanse på dette i huset. Hva gjør vi med

kompetanseoppbygging pa skred?

 Geologi - viktig å samle tilstrekkelig fagkompetanse i NVE til aivareta skredansvaret på en god

måte.

> Fullskala forventninger til NVEs rolle som sikrer og varsler. NVE har mye kunnskap, men hvordan få

virkemidler til å fylle rollen godt'?

2.3 Forsyningssikkerhet

Trender

Det blir stadig mindre aksept for avbrudd i energiforsyningen. Det forventes et robust energisystem som

kan motstå ekstraordinære påkjenninger og endringer uten at forsyningssikkerheten trues.

Det synes avere en tendens til mer bruk av konkrete tiltak og krav knyttet til klima og

forsyningssikkerhet, på bekostning av fokus på marked.
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Hendelser som "Berit" og "Dagmar" vil sannsynligvis øke generell forståelse og aksept for naturinngrep

for asikre strømforsyning.

"Berit" og "Dagmar'' illustrerer også det økte fokus som settes på NVEs beredskapsorganisasjon i

forbindelse med håndtering av forsyningssikkerheten.

Utfordringer

> Hvordan holde et tilfredsstillende tempo i konsesjonsbehandlingen med tanke på forsyningssikkerhet?

 Koordinere nettutvikling og ny produksjon.

> Bor NVE være mer proaktiv overfor Statnett og andre større nettselskaper med tanke på å

forebygge/redusere skadevirkning av hendelser?

> Skaper inntektsrammereguleringen tilstrekkelige incentiver for investering i nytt nett? Og er den for

komplisert'!

 Har alle nettselskaper nødvendig bemanning og kompetanse?

 Er vi gode nok til å gjennomføre kostnyttevurderinger av forslag til reguleringer og tiltak, samt

omsøkte konsesjoner?

2.4 EU/Internasjonalt

Trender

EU har som siktemål å lage et fungerende indre marked på energi fra 2014. Det er et økende antall

direktiver og forordninger på energiområdet som vil bli implementert i norsk rett via EØS-avtalen. Norge

har en atypisk energimix i forhold til de fleste europeiske land som forsterker behovet for aktiv deltagelse

i europeisk lovgiving.

• NVE vil måtte være proaktive for apavirke utviklingen av ny lovgiving på våre områder.

Dette innebærer behov for dedikerte ressurser på de berørte fagområdene til afolge

utviklingen i Europa. Kanskje bør energimyndighetene være bedre representert i Brussel'!

EU har på energiområdet spesielt fokus på tre områder; ( 1 )klima, (2)felles marked og

(3 )forsyningssikkerhet.

( I )EU synes å legge stor vekt på å nå 2020 målsettingene. Tiltakene er målrettede og de blir fulgt opp

med tiltak som medfører redusert energibruk og energiomlegging mot bruk av fornybar energi. I

"Roadmap 2050" ser man for seg en fremtid med karbonfri bruk av elektrisitet. EU har klare mål og

planer om gjennomføring. Dette gjør at Norge må forvente nye direktiver. Det er et hovedmål i EU at

kraftproduksjonen ikke skal medføre CO2-utslipp. For å nå dette målet satses på fire områder; fornybar

produksjon, CCS, kjernekraft og redusert energibruk.

EU har også flere direktiver som skal styre valg av varmeløsninger i retning av lavere CO2-utslipp.

Merkeordninger skal for eksempel ikke bare redusere energibruk, men styre den over på ønskede

energi former.

Dersom Flomdirektivet blir implementert i EØS-avtalen, vil det bli krav om flomrisikoanalyse,

flomkartlegging og vassdragsvise forvaltningsplaner for flom.

(2)Det blir innført et felles europeisk engrosmarked for kraft fra 2014. Dette vil øke potensialet for

kraftutvekslingen mellom landene vesentlig. Innføring av felles europeisk engrosmarked og nordisk

sluttbrukermarked (i hhv. 2014 og 2015), knytter Norge enda nærmere Europa. Ønsket om å bygge mer

overføringskapasitet til utlandet vil øke i dette perspektivet. Et eventuelt produksjonsoverskudd som følge

av elsertifikatordningen vil forsterke dette bildet.
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• Innføring av et felles europeisk marked krever at norske energisystemer tilpasses de
europeiske. Dette må NVE håndtere. Dette gjelder blant annet tilpasning av børssystemer og
regelverk.

• Utviklingen av det norske energisystemet må tilpasses utviklingen i EU. Dette gjelder for
eksempel nettplanlegging.

NVEs rolle i ACER står sentralt i forhold til reguleringen av det nye markedet.

• Som "utenforland" vil Norge, og dermed NVE, måtte fokusere på hvordan Norge kan bli hørt
i et sterkt ACER.

(3)Forsyningssikkerheten står sentralt i EU. Dette gjelder både i forhold til styrking av infrastrukturen
internt i EU, og forsyningssikkerhet i forhold til import av energi. På bakgrunn av internasjonal utvikling
og mulig ustabilitet i forsyningssikkerheten for gass fra Russland og Algerie, har EU økende fokus p
være selvforsynt med elektrisitet og gass fra sitt "indre marked". Dette kan styrke Norges rolle som aktør
i det europeiske markedet både på gass og elektrisitet. Det er en utfordring autnytte de mulighetene dette
gir. Det kan også komme sterkere regulering fra EU knyttet til beskyttelse av energiforsyningen som

kritisk infrastruktur.

Utfordringer

Hvilken rolle skal NVE spille i ACER etter innføring av et felles europeisk engrosmarked (når Norge
ikke er medlem av EU)?

 Hvilken rolle skal NVE spille i forhold til forsyning av EU med fornybar kraft'? Gront batteri'-
diskusjonen er pr i dag lite realistisk pga. ressursmessige, tekniske, miljømessige og økonomiske

begrensinger.

 Tilpasse et Norge med kraftoverskudd i Norden til et europeisk kraftmarked (eksport) og innenlands

bruk (elektrifisering og kraftkrevende industri).

- Hvordan vil det europeiske markedet håndtere forskjellen på regulerbar og ikke-regulerbar kraft'? Blir
det to-prissystem?

2.5 Regulatør

Trender

Den 3. energimarkedspakken stiller krav om uavhengig regulatør for kraftmarkedet. Dette må NVE
forholde seg til.

• Sikre at regulatørenheten har sin formelle og reelle uavhengighet (direktivets krav).

• Både regulatør og forvaltningssiden av NVE må være kompetansemessig bærekraftige.

Utfordringer

Avklare både de formelle kravene til hvilke funksjoner som skal ligge i regulatørenheten og hvilke
oppgaver det er ønskelig og hensiktsmessig aplassere der.

- Hvordan sikre at regulatørenheten har den nødvendige tyngde og kompetanse, samtidig som det ikke
går på bekostning av NVEs faglige styrke ellers.

> Skal beredskapsansvaret ligge til regulatør eller til forvaltningssiden av NVE?
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2.6 Konsesjonsbehandling

Trender

Avveiing mellom klimamål og tradisjonelt naturvern er fortsatt et område med mye fokus. Det synes
imidlertid a vere en tendens til mer forståelse i samfunnet for inngrep i naturen for å bidra til god
forsyningssikkerhet og a na klimamålene. Det er stor oppmerksomhet knyttet til tempo og køer i
konsesjonsbehandlingen.

• NVE må klare handtere køproblematikken.

• Det er økende krav til ulike miljømessige og samfunnsøkonomiske utredninger som en del av
konsesjonsbehandlingen.

• Behov for avklaring av utredningspliktens omfang.

Utfordringer:

> Drive frem videre nettutvikling og ny produksjon på en god måte. Dette gjelder både klimamål vs.
tradisjonelt naturvern og koordinert konsesjonsbehandling for nett og produksjon.

 Det er en utfordring å sikre en smidig og effektiv konsesjonsbehandling, fra søknad inn til eventuell
klagebehandling i OED er avsluttet.

> Er det tilstrekkelig bruk av samfunnsøkonomiske beregninger i konsesjonsbehandlingen'?

2.7 Nettutvikling

Trender

Andre og tredje energimarkedspakke stiller krav til funksjonelt skille mellom nett på den ene siden og
produksjon og omsetning av kraft på den andre. Tanken er at man ikke skal drive monopolvirksomhet og
markedsbasert produksjon i samme enhet.

EUs regelverk er i hovedsak utformet med tanke på 2 nettnivåer.

• Norge og mange andre land har tre nettnivåer. Omlegging til to nettnivåer vil medføre
omleggingsutfordringer.

Fra 2014 innføres et felles europeisk engrosmarked for kraft, og nordisk sluttbrukermarked fra 2015.

• Felles marked kan gi økt behov for overføringskapasitet. Dette innebærer økt behov for
investering i nett i et nordisk perspektiv.

• Integrering i/av disse markedene vil kreve ressurser i årene som kommer.

EU lanserer om kort tid en infrastrukturpakke på energiområdet.

• Sammen med markedsintegrasjon med fokus på fornybar kraft i EU vil dette gi økt press også
på å inkludere norske prosjekter. Indirekte vil dette kunne få betydning for planlegging av
norsk infrastruktur.

Utfordringer
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> Elektrifisering av sokkelen. Regulatørmyndighet etter havenergiloven er ikke delegert. Uklare vilkår

for nettilknytning.

 Internasjonal utvikling vil utfordre nasjonal planlegging og prioritering.

2.8 Energibruk

Det vil sannsynligvis bli mer nasjonalt og internasjonalt fokus på energibruk for aredusere utslippene av

klimagasser. Det har til nå vært størst oppmerksomhet rundt etablering av ny fornybar energi. Målet er at

ny fornybar energi ikke skal benyttes til å tilfredsstille økt forbruk, men faktisk erstatte energikilder med

klimagassproblematikk.

• Energibruk (nevneres i fornybarbrøken) vil etter hvert få enda større fokus i NVE.

NVE må i større grad forholde seg til forbrukeren. Dette gjelder spesielt på energibrukssiden.

Utfordringer

 Er det behov for å etablere en tydeligere grenseoppgang mellom NVE og Enova på

energibruksområdet, der det tydeliggjøres hvilke roller de to organisasjonene skal ha?

Skal NVE delta mer aktivt i politikkutformingen knyttet til energibruk'?

> Det generelle brukerfokuset i NVE må styrkes.

2.9 Tilsyn

Trend

Det er stadig økende sikkerhetsfokus i samfunnet. Derfor øker også fokus på tilsyn knyttet til sikring av

liv og helse samt katastrofeforebygging.

• Økt sikkerhetsfokus i samfunnet gir økende krav til tilsynsoppgavene i NVE.

Utfordringer

Det er utfordrende å finne et effektivt og riktig nivå på tilsynsvirksomheten.

- Er det behov for ytterligere avklaring av grenseoppgang mot andre tilsynsmyndigheter'? Et eksempel

er DSB og tilsyn på distribusjonsnettet (jf. Dagmar). Andre eksempler er Mattilsynet i forbindelse

med settefiskanlegg, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Post- og teletilsynet og Petroleumstilsynet.

2.10 Forskning og utvikling

Trender

Det er behov for økt kunnskap om klimaendringer, forebygging av klimaendringer, klimatilpasning og

forebygging av skade som følge av et endret klima.

Som følge av EUs og Norges fokus på klimatiltak og omlegging av energisystemet, er det økende behov

for å forske på nye energikilder og teknologi.

• NVE kan bli enda mer bevisst pa a rendyrke forskningsrollen som en støtte for forvaltningen.

Det trengs ny kunnskap om både modne (vann og bio) og umodne teknologier (som for

eksempel hydrogen).

78



Det økte sikkerhetsfokuset i samfunnet vil kreve stadig mer kunnskap om naturskadesammenhenger.

• NVE må bli enda bedre på forskning knyttet til fysiske og samfunnsmessige sammenhenger

for flom og skred.

Utfordringer

Skal NVE søke å være mer aktiv når det gjelder forskning på energiområdet'?

2.11 Organisatoriske utfordringer

Trender

Både nasjonalt og internasjonalt blir det vanligere med tettere samarbeid mellom institusjoner som jobber

på tilgrensende felt. Dette gjelder både internt i landet, og på tvers av landegrenser. Flere oppgaver løses i

samarbeid med andre etater, for eksempel "Klimakur 2020 og samarbeidet om metodeutvikling for

skredvarsling.

Forbrukerfokuset vil stå sterkere i årene som kommer bade på energisiden og på flom/skred. På

sistnevnte er det kravene om sikkerhet som er driver.

NVE vil bli mer eksponert for forbrukerne, uten at det blir mindre knytning til bransjen.

NVE vil i større grad bli stilt til ansvar av "mannen i gata".

Samfunnet fokuserer mer og mer på at ting blir gjort riktig. Dette innebærer økt kontroll av forvaltningen

fra Riksrevisjonen. Det vil komme nye og strengere krav til effektivisering, også for NVE.

Utfordringer

> Bor NVE ha en mer aktiv og analytisk rolle knyttet til utviklingen på våre områder, og ikke overlate

til andre avere "driver" for utviklingen?

Det er viktig a ha fokus på at NVE både er en faginstitusjon og et forvaltningsorgan.

, For å ivareta en god dynamikk og helhetlig tilnærming i utførelsen av NVEs oppgaver trenger

organisasjonen både spesialister og generalister.

> Det er en utfordring aklare og samle nok fagekspertise til å være gode på alle områder i NVE. Hvor

er den nedre grense for kompetanse i forhold til faglig sårbarhet? Viktig av NVE har tilstrekkelig

kompetanse til for eksempel å følge opp Statnett på en god måte.

> Vi må gjøre NVE attraktivt for både nåværende og framtidige arbeidstagere.

Det kan være en utfordring for organisasjonen dersom bredden i porteføljen blir for stor.

> Er NVE for fragmentert?
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Vedlegg 2: Etablering av organisasjonsutviklingsprosjekt

Etablering av organisasjonsutviklingsprosjekt

1. Bakgrunn

Sist NVE gjennomførte en større organisasjonsgjennomgang var i 2000. Etter den tid er det gjort en rekke

justeringer og tilpasninger i forhold til de arbeidsoppgavene NVE skal utføre. I 2012 blir ytre påvirkning,

i form av klimaendringer, økt fokus på samfunnssikkerhet og internasjonale føringer, et utgangspunkt for

a se på NVEs organisasjon på nytt. Regjeringens og departementets føringer gjennom Stortingsmeldinger,

samt pålegg om organisering av uavhengig regulator vil legge viktige premisser for
. . .

organ1sasjonsgjennomgangen.

VED-stab utarbeider et notat som ser på trender og utfordringer på NVEs område. Dette notatet

identifiserer tema vi som organisasjon vil måtte forholde oss til i årene som kommer, og identifiserer også

utfordringer knyttet til dagens organisering av NVE.

Formålet er a finne en best mulig måte å organisere oppgavene på. NVE skal være forberedt på de

utfordringene vi står overfor og legge til rette for effektiv oppgaveløsning og gode samarbeidsrelasjoner i

organ1sasjonen.

2. Forslag til prosjektorganisering

Det foreslas a etablere en relativt liten prosjektgruppe, med VED som prosjektleder. I tillegg bemannes

gruppen av Gurid Lunde (APO), Ingunn Bendiksen (AJ) og Atle Tostensen (VED-stab). GLU og IAB

arbeider I 00% på prosjektet fram til vedtak i DM er gjort.

Det opprettes en referansegruppe for prosjektet. Referansegruppen består av 9 personer, og settes sammen

med en representant fra hver avdeling (5), en fra regionkontorene (I), en fra KS/IN (I) og representanter

fra TMO (2). Prosjektgruppen skal ha hyppige møter og samtaler med referansegruppen. Arbeidsformen

og møtehyppigheten mellom prosjektgruppen og referansegruppen avklares i prosjektets første fase.

VED holder DM orientert om fremdriften i prosjektet gjennom de ordinære direktørmøtene.

Prosjektgruppen vil ha behov for å få utført utredninger på enkelte områder. Det vil bli oppnevnt

undergrupper for å lage disse utredningene. Hvilke utredninger det er behov for vil prosjektgruppen måtte

identifisere når arbeidet kommer i gang. Det er imidlertid klart at en undergruppe skal se på omfanget av

regulatør-rollen og identifisere hvilke oppgaver som ligger til regulatør, og hvilke som ikke gjør det. I

undergruppene er det viktig at de som blir påvirket av temaet er representert.
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Referansegruppe

DM

Prosjektgruppe:

Per Sanderud, prosjektleder

Gurid Lunde (100 %)
Ingunn Asgard Bendiksen ( I 00 % )

Atle Tostensen (30 %)

Arbeids-

gruppe 1

Arbeids-

gruppe 2

Arbeids-

gruppe N

Representanter fra:

SV

H
K

E
A

Reg. kontorene

TMO

TMO

IN/KS

3. Mandat

Klimaendringer, samfunnssikkerhet og internasjonal påvirkning er sterke drivkrefter for utvikling innen

NVEs arbeidsfelt. Tredje markedspakke setter klare krav til uavhengig regulatør av kraftmarkedet.

Med utgangspunkt i disse utfordringene skal prosjektgruppen foreta en vurdering av NVEs organisasjon.

Gruppen skal soke afinne den mest hensiktsmessige måten å innrette NVEs organisasjon på for å møte de

nye utfordringene. Samarbeidsformer og kontaktflater mellom tilgrensende fagområder skal tillegges

spesiell vekt. Prosjektgruppen skal ha tett kontakt og hyppige møter med referansegruppen, og skal holde

DM orientert om framdrift i prosjektet.

Prosjektgruppen har fullmakt til å etablere undergrupper for utredning etter behov. Prosjektgruppen kan

etter behov søke ekstern bistand.

Prosjektgruppen skal legge frem forslag til organisering av NVE til DM 1. oktober 2012.

4. Tidsplan for prosjektet

13.februar

I.mars

2012 Diskusjon og beslutning om oppstart av, og mandat for, prosjektet i DM

2012 Oppstart av prosjektet

3.september 2012 Overlevering av innstilling fra prosjektgruppa til DM

3.-21. sept. 2012 Høring i organisasjonen

I .oktober 2012 Vedtak i DM

I .januar 2013 Implementering av organisasjonsendringer gjennomført

5. Forslag til vedtak:

Det vedtas starte organisasjonsutviklingsprosjektet med organisering og mandat i henhold til dette notat.
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Vedlegg 3: Opprettelse av referansegruppe

I DM 13. februar ble det opprettet et prosjekt for organisasjonsutvikling i NVE. Som en del av

prosjektet skal det etableres en referansegruppe. Etter innspill fra avdelingene og

tjenestemannsorganisasjonene foreslår prosjektgruppen følgende sammensetting av referansegruppen:

Fra SV: Hallvard Berg

Fra H: Svein Taksdal

Fra K: Siv Sannem Inderberg

Fra E: Nils Martin Espegren

Fra A: Rune Dahl

Fra Regionkontorene: Anne Cathrine Sverdrup

Fra IN/KS: Navn kommer mandag

Fra TMO: Gudrun Høverstad

Fra TMO: Siri Hau Steinnes
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Vedlegg 4: 002012 - Arbeidsgrupper - mandat og sammensetting

Bakgrunn:

Klimaendringer, samfunnssikkerhet og internasjonal påvirkning er sterke drivkrefter for utvikling innen

NVEs arbeidsfelt. Tredje markedspakke setter klare krav til uavhengig regulatør av kraftmarkedet.

Sist NVE gjennomførte en større organisasjonsgjennomgang var i 2000. Etter den tid er det gjort en rekke

justeringer og tilpasninger i forhold til de arbeidsoppgavene NVE skal utføre. I 2012 blir ytre påvirkning.

i form av klimaendringer. økt fokus på samfunnssikkerhet og internasjonale føringer, et utgangspunkt for

ase på NVEs organisasjon på nytt. Regjeringens og departementets føringer gjennom Stortingsmeldinger,

samt pålegg om organisering av uavhengig regulatør vil legge viktige premisser for
. . .

organ1sasjonsgjennomgangen.

Mål:

Formålet er afinne en best mulig måte å organisere NVE sine oppgaver på. NVE skal være forberedt på

de utfordringene vi står overfor og legge til rette for effektiv oppgaveløsning og gode

samarbeidsrelasjoner i organisasjonen, slik at vi får visjonen vår om "vann og energi for en bærekraftig

utvikling" til aleve.

Felles for alle arbeidsgruppene:

Arbeidsgruppene skal belyse problemstillingene og drøfte ulike reelle organisatoriske alternativer

innenfor rammene av sitt mandat. Arbeidsgruppene skal ikke konkludere på valg av alternativ.

Alle gruppene skal legge til grunn NVEs strategi 2012-2016, trendnotatet og notatet om NVEs roller og

oppgaver (under utarbeidelse). Den enkelte arbeidsgruppe må selv avklare hvilke temaspesifikke

bakgrunnsdokumenter som skal benyttes.

Arbeidsgruppenes leveranse skal innhol de folgende':

Arbeidsdokumentet skal beskrive hvordan situasjonen fremstår i dag. Dette for agi leseren et naturlig

sammenlikningsgrunnlag.

Arbeidsgruppene skal skissere ulike reelle organisatoriske alternativer, for å få fram hele bredden i

utfallsrommet.

På bakgrunn av alternativene som presenteres, skal gruppen drøfte hvilke konsekvenser og ringvirkninger

de ulike alternativene vil føre med seg. Konsekvenser som særlig bør nevnes er: Organisatoriske, faglige,

praktiske, personalmessige, arbeidsmiljømessige og økonomiske. Det er ikke nodvendig a ga i detalj på
alle disse punktene, men ta med de som er naturlige ut fra gruppens mandat.

Når arbeidsgruppen har presentert dagens situasjon, alternative organisatoriske løsninger og

konsekvenser, skal gruppen på en oversiktlig måte drøfte fordeler og ulemper ved de alternative

løsningene.

Arbeidsområdene til de enkelte arbeidsgrupper vil kunne overlappe, og det er ikke forutsatt at man

definerer skarpe grenser mot andre grupper.

1 Bygger pa NVEs personalhndbok retningslinjer for organisasjonsutvikling og omorganisering
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I sitt arbeid vil gruppene kunne komme inn på arbeidsprosesser, administrative støttefunksjoner osv.
Disse problemstillingene er ikke det sentrale i gruppenes arbeid og rapporter, men gruppene bes formidle
også slike innspill til prosjektgruppen.

Det bes om at gruppene gir en kortfattet fremstilling av sine vurderinger, gjerne i stikkordsform.
Hensiktsmessig omfang er 5-8 sider - maksimalt 10 sider.

Prosess og milepæler:

Arbeidsgruppene arbeider selvstendig og velger selv hvordan arbeidet organiseres og behovet for, og
eventuelt hvordan man henter inn innspill fra andre for å belyse gruppens problemstillinger (interne,
eksterne, de øvrige arbeidsgruppene eller andre).

Arbeidsgruppene skal levere sine rapporter til prosjektgruppen senest 15. mai 2012.

Rapportene vil deretter bli presentert og drøftet bredt i organisasjonen før prosjektgruppen arbeider videre
med sin innstilling. Arbeidsgruppenes rapporter vil bli vedlagt innstillingen fra prosjektgruppen når denne
blir forelagt DM og deretter sendt på høring til høsten.

AG 1: Regulator/EUs 3. energimarkedspakke

Mandat:

OED er i ferd med asende ut en høring knyttet til lovregulering av regulatørrollen. Det nedsettes
en arbeidsgruppe som skal:

• Beskrive hvilke faglige oppgaver og funksjoner som må inn i regulatøren.

• Vurdere hensiktsmessige tilpasninger ut fra ønsket om en funksjonell og robust
regulatørenhet.

• Vurdere ulike organisatoriske modeller for regulatør. Gruppen skal ikke se på intern
organisering i regulator, da dette vil bli et senere arbeid når rammene for regulatør er avklart.

• Vurdere behov for støttefunksjoner (juridisk kompetanse, arkiv, budsjett, regnskap, it-støtte
og dataløsninger/systemer, personal etc.) og hvordan dette kan løses mellom direktorat og
regulatør.

• Vurdere konsekvenser for de E-oppgavene og funksjonene som blir igjen i direktoratet. De
organisatoriske konsekvensene av endringene i E vil bli vurdert i et senere arbeid, når
rammene for regulatør er fastlagt.

Sammensetting:

AG2: Konsesjon og analyse

Mandat:

Det er ønskelig å se konsesjonsbehandling, teknisk/økonomisk analyse og overordnede og
helhetlige energifaglige vurderinger i sammenheng, og styrke vår rolle som fagdirektorat på disse
områdene.
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• Gruppen skal drøfte organisatoriske løsninger for å koble overordnede tekniske og

økonomiske vurderinger av nye produksjons- og nettanlegg inn i den konkrete

konsesjonsbehandlingsprosessens vurderinger av arealbruk og miljøvirkning.

• Alle konsesjonsområder skal belyses separat.

Sammensetting:

AG3: Krisestøtteenhet

Mandat:

Oppgavene knyttet til samfunnssikkerhet og beredskap vil bli mer omfattende i NVE, blant annet

pga. klimaendring. Rollen og forventningene til NVE vil sannsynligvis bli større og tydeligere.

De sentrale beredskapsområdene er flom, skred, dambrudd og kraftforsyning, i tillegg til at NVE

som etat kan rammes. En utfordring i dag er at NVE har flere beredskapsplanverk, som gir

utfordringer ved hendelser som berører flere beredskapsområder samtidig.

• Drøfte behovet for en krisestøtteenhet med spisskompetanse på NVEs beredskapsroller som

kan yte støtte på tvers av avdelingsgrensene når behovet tilsier det.

• Foreslå ulike organisatoriske løsninger for en krisestøtteenhet.

• Drøfte hvilken rolle en slik enhet kan ha, størrelse, mandat og hvordan den kan organiseres.

• Arbeidsgruppen skal ikke vurdere grenseoppgangen mellom NVE og andre

beredskapsmyndigheter knyttet til hendelser.

• Arbeidsgruppen gjør seg kjent med arbeidet som pågår om evaluering av vaktordninger.

Sammensetting:

AG4: Overvåkning og varsling

Mandat:

• Gruppen skal drøfte alternative måter å organisere de ulike overvåknings- og

varslingstjenester NVE har i dag, og som vi er i ferd med å bygge opp/integrere.

• Vurderingen skal omfatte overvåkning og varsling av flom og alle typer skred inkludert store

fjell skred.

• Behovet for å bygge opp/styrke geologikompetanse i NVE, kontra bruk av ekstern

kompetanse/samarbeidspartnere og organisatoriske konsekvenser av dette skal inngå i

vurderingen.

• Kommunisering av varslene er en viktig del av gruppens vurderinger.

• Arbeidet må sees i sammenheng med integrering av nasjonalt senter for overvåkning av store

fjellskred.

Sammensetting:
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AG5: Oppfølging av konsesjoner og regelverk

Mandat:

• Arbeidsgruppen skal drøfte ulike måter NVE kan organisere seg på for å følge opp gitte

konsesjoner og regelverkskrav overfor aktører/etablerte virksomheter. Med oppfølging menes

både tilsyn/kontroll i tradisjonell forstand og oppfølging av konsesjonsvilkår og regelverk

som er rettet mot aktørene.

Sammensetting:

AG6: NVE Anlegg

NVE anlegg er, ut fra sin spisskompetanse på arbeid i vassdrag, en sentral del av NVEs

beredskapsorganisasjon, knyttet til både forebygging og håndtering av akutte kriser.

Mandat:

• Gruppen skal vurdere ulike modeller for organisering av anleggsvirksomheten

• Gruppen skal ta hensyn til de utfordringer som er konstatert knyttet til oppdragsvirksomhet i

NVE Anlegg og behovet for en ryddig organisatorisk plassering.

Sammensetting:

AG7: Klima

NVE jobber med klimarelaterte spørsmål på flere måter. Vi forebygger klimaendringer blant

annet gjennom fornybar energiproduksjon, vi overvåker, innhenter kunnskap om og

dokumenterer klimaendringer, og vi håndterer klimaendringer gjennom klimatilpasningstiltak på

ulike sektorer, jf. NVEs klimatilpasningsstrategi.

Mandat:

• Gruppen skal vurdere alternative modeller for hvordan NVE kan organisere sitt arbeid knyttet

til klima

• Gruppen skal i vurderingene trekke inn hvordan vi best kan kommunisere og profilere NVEs

rolle som klimasekretariat.

Sammensetting:

Andre anbefalinger

IKT

I tillegg til AIT, har NVE i dag to seksjoner (HI og HG) med tung IT-kompetanse kombinert med

annen fagkompetanse.
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Organisering av IKT-virksomheten i NVE er diskutert i arbeidet med den nylig vedtatte IKT-

strategien. Prosjektgruppen vurderer om det bør opprettes en gruppe som skal vurdere behovet

for, og hensiktsmessigheten av, å samordne og styrke IKT i NVE, for å oppnå bedre synergi og

samlet ressursutnyttelse. Som grunnlag for vurderingen ber PG om at AIT og HI ved

seksjonssjefene oppsummerer vurderingene fra IKT-strategiarbeidet angaende organisering.

87



Vedlegg 5: NVES ROLLER

I det følgende har PG beskrevet NVEs mange og ulike roller, som bakgrunn for PGs arbeid.

Det finnes ingen oversikt over eller katalog for ulike myndighetsroller eller roller
forvaltningsorganer kan ha. I tilsynsmeldingen (St. meld 17 2002-2003 Om statlige tilsyn) deles
det offentliges roller inn i fem: myndighetsutøvelse, eier, tjenesteprodusent, finansieringsstøtte
og kontrollør.

I vårt prosjekt ser vi behov for en mer finmasket inndeling, da det for eksempel innenfor
kategorien myndighetsutøvelse kan være opplysende å skille på ulike typer vedtaksmyndighet.
Vi har derfor definert "roller" til å omfatte ulike typer funksjoner/oppgaver NVE er tillagt eller
har påtatt seg, eller roller NVE i praksis utøver.

Noen roller er ikke lett a avgrense og kan gripe inn i andre roller. Vi har angitt det som egne
roller der rollen har en egen karakter eller har et eget formål.

NVEs ulike roller har betydning på flere måter. For mange roller gjelder det spesifikke krav, som
NVE må kjenne til og følge opp. For eksempel gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler
om blant annet utrednings- og veiledningsplikten for  alle enkeltvedtak  NVE treffer som
vedtaksmyndighet, uansett hvilket regelverk de er hjemlet i og uansett hva innholdet er. Samtidig
gjelder forvaltningslovens habilitetsregler mye videre, disse reglene gjelder for alle roller og
oppgaver NVE som forvaltningsorganer har, også oppdragsvirksomhet, innkjøp og tildeling av
offentlige tilskudd. Videre gjelder ulike regler knyttet til statlig økonomistyring, som vil slå inn
der NVE tildeler økonomisk støtte på vegne av staten, uansett støtteformål. Slike spesifikke krav
som gjelder nar NVE utover visse roller kan kalles  rolleforventninger  eller  rolleforpliktelser.

En annen betydning av roller viser seg ved det som kan kalles  rollekonflikter.  Det sentrale her er
potensielle konflikter som følge av at flere roller blir løst innenfor samme forvaltningsorgan, og
der rolleforventninger til en rolle skaper utfordringer eller kommer direkte i konflikt med
rolleforventninger til en annen rolle. NVE har for eksempel konstatert at det er noen utfordringer
knyttet til å ha oppdragsvirksomhet i et forvaltningsorgan. Også det forholdet at NVE er
vedtaksmyndighet for konsesjoner og andre tillatelser og samtidig er tilsynsmyndighet for de
samme tillatelsene, åpner for potensielle rollekonflikter.

I OU-prosjektet har PG hatt rolleforventninger og rollekonflikter som ett hensyn ved vurderingen
av hva som er hensiktsmessig framtidig organisering av NVE. Også der det ikke foreslås
organisatoriske endringer, vil OU-prosessen uansett være en anledning til a papeke og avklare
forhold som angår roller. Målet er at prosjektet både gjennom organisatoriske grep og gjennom
andre føringer og avklaringer skal sikre at NVE har rolleklarhet og en sterk rollebevissthet, og at
NVE framstår som et ryddig og tydelig forvaltningsorgan.

I gjennomgangen brukes nåværende avdelings- og seksjonsbetegnelser.
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Vedlegg 6: Sammenfatninger av innspill til PG

Fra Inge Lavoll, RV 21.3.12

Etterspør en evaluering og drøftelse av det sikringstekniske arbeidet i lys av fremtidige utfordringer med

klima.

Etter fremleggelse av arbeidsgruppens rapporter, etter 22. mai:

Fra Tekna:

Generelt: om tidsløp, uklarhet om prosess, arbeidsgruppenes begrensede mandat, prosjektet lite forankret

i NVE, ser åpenheten men synes det er vanskelig å kommentere, ønsker tydelighet på når det er

informasjon, drøftings- og forhandlingssaker.

• Savner helhetlig gjennomgang av organisasjon utover gruppene

• Alternative arbeidsformer savnes

• Skredansvaret burde vært drøftet

• Burde se på regionkontorene og organisering

• Forholdet regulator og direktorat

• Implementering av 3. pakke tar lengre tid enn antatt - behov for så stram tidsplan? Unngå å måtte

endre organisasjon flere ganger

• Innspill fra 3 medlemmer enkeltvis: barrierer mot "tverrfaglige" initiativ på tvers av seksjoner i E,

savner helhetlig gjennomgang av hva som er NVEs produkter som vi leverer til samfunnet og

hvilke interne produksjonsprosesser som fremstiller disse, interne avhengigheter fremkommer

heller ikke tydelig nok, viktig for tjenesteproduksjonen og ansattes trivsel at gode fagmiljøer

bevares, regulatorenheten bør gjøres så minimal som mulig, må komme frem hvilken betydning

ulike modeller for fremtidig organisering vil kunne få for regionstjenesten.

Fra NTL:

• Prinsipielt imot regulator

• nskelig askyve fristen for vedtak og implementering i organisasjonen

• Minimum av oppgaver til regulator

• Direktoratet må sørge for å ha den nødvendige kompetansen ved å erstatte de som skal være i

regulator, krever økte bevilgninger.

• Har mange spørsmål knyttet til uavhengig regulator

• NVE Anlegg må fortsatt være en del av NVE, har en unik kompetanse

Fra Region Sør:

• Tverrfaglighet og kommunikasjon på tvers viktig for god kvalitet på saksbehandlingen og

regionkontorene har en spesielt viktig funksjon i dette. Bør styrke NVEs tverrfaglighet
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• Ønsker vedtaksmyndighet for regionkontorene i kurante saker

• Hydrologi, vassdragsteknikk og miljø er spredt på 3 avdelinger, foreslår at HF/deler av HB og ev

HG inngår i SV, samle forebygging av skred og flom i en avdeling, i SV

• Konsesjonspliktvurderinger burde behandles ved regionkontorene/SV

• Region Sør mangler hydrologer og det savnes

• Ikke ønskelig med egen skredavdeling, men egen seksjon i SV bør vurderes, nye

fjellskredoppgaver bør legges til SV

• Ønsker en krisestøtteenhet, mest effektivt for regionkontorene om den var i SV-stab, men synes

den passer best hos VED, etablering av fastgruppe bør vurderes

• Klima vil bli mer sentralt, jobber allerede en del med klimatilpasning, men kommunale klima- og

energiplaner nedprioriteres noe som er uheldig på lengre sikt. Bør fastgruppe klima

(forebygging?)

• Ønsker mer fag- og personalansvar til regionkontoret

• Ønsker føringer/retningslinjer for kommunikasjon på tvers. Samhandlingskultur må utvikles

EB v/Arthur Gjengstø:

• Viktig å sikre videreføring av dialogen om regelverksutvikling, veiledning, bidrag til

konsesjonsbehandling og tilsyn innen forsyningssikkerhet og beredskap

• EB gir innspill til konsesjonsbehandling vedrørende tekniske forhold og andre vurderinger av

forhold rundt forsyningssikkerhet

• Viktig av fagansvar for regelverksutvikling og tilsyn henger sammen, gjensidige avhengigheter

• Ansvaret for krisestøtte er allerede lagt til EB

• EB har allerede foreslatt ase på finansieringen, forholdet mellom gebyrer og forvaltningen

• Brukerne av krisestøtte må være forpliktet til amelde fra om sine behov, være forpliktet til å bli

opplært, delta i øvelser og bidra til planlegging av øvelser.

• For at EB skal kunne understøtte fagavdeling raskt i krisesituasjon, må vaktordning for EB

vurderes

• Gjeme etablering av fastgruppe for beredskap

• Påpeker at ved splitting av fagmiljø kan medføre redusert fleksibilitet og redusert produksjon, økt

sarbarhet

• Viktig å sikre en robust forvaltning, direktorats E

Mats-Peter Dahl,  HHD:

• Foreslår en egen avdeling for Skred og har skissert en avdelingsstruktur med 6 seksjoner
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Graziella Devoli, HF:

• Skredansvaret er ikke godt faglig koordinert, er fragmentert, mange planer som ikke er samordnet

i ulike seksjoner

• Må analysere hele skredansvaret grundigere

• Trenger både en skredavdeling og en varslings- og overvåkningsavdeling

• Minner om at verktøy og modeller som brukes i H eller ATB kan brukes for ulike skredtyper

Nordnorsk Fjellovervåkning:

• Må utvikle geofaglig kompetanse videre i NVE, særlig ved Region Nord, viktig at

beslutningstakere i NVE har geofaglig kompetanse

• Foretrekker alternativ "status quo med fjellskred"

Aknes/Ta fjord Beredskap:

• Synes ingen av de foreslåtte organisasjonsløsningene er fullgode, introduserer 2 andre løsninger;

nasjonalt fjellskredsenter som egen enhet (egen avdeling) under VED med totalansvar for

skredproblematikk, subsidiert en skredavdeling med fjellskredsenter. Har etter fremleggelsen av

organisasjonskissen uttrykt at minimumslosning'er en egen seksjon.

HG v/Bjøm Lytskjold:

• Viktig at HG blir i  H,  faglig viktig (ikke i SV eller sammen med AIT), eneste alternativ er  H

• Har byttet avdeling flere ganger før, vil gjerne slippe nå

IN fra 5 medarbeidere enkeltvis og Kjell Repp:

• Alle ønsker å bli i VED-stab

HF v/Herve Colleuille:

• Varslingstjenestene for sno-, flom- og jordskred bør ikke splittes eller flyttes ut av H

• Mye større synergier mellom flomvarsling og jordskredvarsling enn først antatt

• Økt samarbeid mot regionkontorene

Fastgruppe flomvarslingen viinger Karin Engen:

• Frarader a flytte flomvarslingen fra H. Egen seksjon fra 1.6.11, ikke endre organisasjon nå
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Hanne Bakke, KS:

• KS i stab og kommunikasjonsdirektør i DM må videreføres

Knut Sørgaard, SV-stab, flere innspill:

• Ønsker naturfareavdeling

• Se samlet på flom og skred i NVE

• Burde vært en helhetlig evaluering av hele kjeden

Ragnar Ekker, HB

• Varslingstjenesten må inkludere og samarbeide tett med støttetjenestene til varslingstjenestene

Ellen Elizabeth Davis Haugen, RS og Trude Nyheim, SYK:

• Skredforvaltningen må samles og koordineres bedre

Art Verhage, RV:

• Burde evaluert hele skredansvaret

• For dårlig kommunikasjon mellom H og SV

• Viktig med annet enn bokser; kultur, medvirkning osv

Finn Erik Ljåstad Pettersen, EA:

• Kraftmarkedsmodeller og energisystemmodeller i EA (Samkjøringsmodellen, BID og

Samlast)

• Utfordrende asplitte fagmiljøet i EA; faglig, sårbarhet og effektivitet

• Markeds design er et tett samspill mellom EN, EK, EP og EA (egen arbeidsgruppe)

• Ikke sikkert det er problem for direktoratet å ha nær kontakt og samarbeide med regulator

(utgangspunkt er at EA ligger i regulator)

Birger Bergesen, Mari Hegg Gundersen og Håvard Hamnaberg:

• Profil for "direktorats  E"  vil være fagorgan for energispørsmål

• Virkemiddelorientert ( elsertifikater, opphavsrett mm)

• Energieffektivitetsdirektiver (EE)

• Analyse energisystemer (ressurstilgang, energibruk, klima, konsesjonsbehandling)
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• Internasjonalt arbeid

Nils Martin Espegren, EN:

• Mangfoldig avdeling

• Leveringskvalitet (regulator)

• Systemansvar ( direktorat/regulator)

• KSU (Kraftsystemutredning) ( direktorat)

• Rasjonering ( direktorat)

• Kraftsystemanalyser/innspill konsesjon ( direktorat)

• Modemisering, drift, vedlikehold (direktorat)

• Ikke de 1 opp for mye

• Avhengig av analyseinnspill for agi sine innspill

Thor Erik Grammeltvedt, EK:

• EKs arbeid med elsertifikater, opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon: følger opp

kraftleverandørene, følger opp Statnett som registeransvarlig

• Varedeklarasjonen: hva består kraften av (fordelingen fornybar, kjernekraft, varmekraft (fossile

brensler)

Rune Enge set, HB:

• Snøskredvarsling krever snøfaglig spisskompetanse (i Norge er dette HB)

• Sårbar overgangsfase, oppbyggingsfase

• Gjelder også jordskredvarslingen

Gunn Oland og Kristin Dahl Rolfsen, A:

• Har gitt innspill på oppsett for faglig bistand og administrative støttefunksjoner for en uavhengig

regulator basert på to alternative modeller:

1. Regulator i en separat selvstendig avdeling i NVE

2. Regulator i en separat organisatorisk enhet

PG har også mottatt notater fra avdelinger som primært var tenkt til internt bruk, som vi har fått til

informasjon.
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SV har gitt et slikt innspill der avdelingen ser forslagene fra AG3, AG4, AG6 og AG7 samlet.

Utfordringer på SVs områder omtales og noen alternative organisasjonsmodeller skisseres. SV poengterer

at fag kontra forvaltning er et utgangspunkt for diskusjon av modeller.

Etter fremleggelsen av organisasjonsskissen 19.6.:

Fra Siv S. Inderberg (RG):29.6.12

Synes skissen er god. Har noen innspill vedrørende EN og KM:

Er positiv til EN til K fordi det er økt fokus på koordinering av nett og produksjon. Med nettmeldingens

føringer for styrket KSU arbeid og konseptvalgutredninger, er det en fordel at hele konsesjonskjeden

samles i en avdeling.

Tilsynsstillingene i EN bør plasseres i ny tilsyns- og beredskapsavdeling, tross ytterligere oppsplitting av

seksjonen.

Forutsetter at KM fortsatt har ansvar for å følge opp miljø, transport- og anleggsplaner og detaljplaner.

Dette må ikke overføres til konsesjonsseksjonene.

Fra NTL: 4. 7.12

Påker at det fortsatt er vanskelig å se den fremtidige rollen for regulator, foreslår at det fastsettes en

milepæl med organisasjonsendringen II etter at Stortingsvedtak er gjort.

Foreslår Kraftmarkedsavdelingen ev Gass- og kraftmarkedsavdelingen som navn på regulator.

Er positive til Tilsyns- og beredskapsavdeling, men synes det er uheldig at ikke flere tilsynsoppgaver fra

E er lagt til den nye avdelingen.

Om IN: ber PG revurdere plasseringen. IN har lite til felles med oppgavene i dagens A.

Om NVE Anlegg: bør fortsatt være en del av NVE. Advarer mot "ASifisering".

Har hatt en forventning om at saerlig IKT-arbeidet skulle vurderes grundigere. Mener IKT kan utnyttes

bedre i NVEs virksomhet. Har forhåpninger til nytt saksbehandlersystem. Stiller spørsmål om AIT har
tilstrekkelige ressurser og mandat.

Fra KD:8.8.12

Lars Grøttå er positiv til en samlet oppfølgingsavdeling for energi- og vassdragslovgivning.

Grethe Midttømme ønsker at all oppfølging av vassdrags- og energianlegg etter Energiloven og

vassdragslovgivningen samles. Ryddigere roller. Synes alle tilsynsoppgaver skal samles i ny avdeling. Er

opptatt av å rydde opp i H sin rolle knyttet til tilsyn, når H samtidig har oppdragsvirksomhet.

Kristoffer Skogseide ser et stort forbedringspotensial ved samarbeid på tvers av seksjoner og avdelinger.

Har laget notat til AG5 om databaser og administrative systemer og om KDs behov og forslag til
effektivisering.
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Fra KV:  l 0.8.12

Fra ansatte i KV (AK-gruppe) som jobber med konsesjonskraft og- avgifter. Innspillet er relatert til AG5,

der det reises spørsmål om oppfølging av økonomiske konsesjonsvilkår bør ligge i Tilsyns- og

beredskapsavdelingen i stedet for i Konsesjonsavdelingen. Disse ansatte argumenterer for at disse

oppgavene fortsatt bør ligge i KV på grunn av nær faglig relasjon til konsesjonsmiljøet og få likheter med

og grenseflater mot tilsynsmiljøet.

Fra Birger Bergesen, Mari Hegg Gundersen og Havard Hamnaberg:25.6.12

Er positive til ny Energiavdelingsom kan bli en spennende og inspirerende avdeling a jobbe i.

Innspillet inneholder en oversikt over den nye avdelingens oppgaver og "kunder" samt kompetansebehov

for akunne levere.

Det argumenteres for viktigheten av a inkludere kompetansen EN har på kraftnett i avdelingen. Påpeker

behovet for kompetanse på energisystemanalyser og at avdelingen vil ha behov for nettkompetanse for å

kunne gi overordnede råd om utviklingen av energisystemet.

Fra E-dir, EN, EA og EK (mote 26.06.12 Marit Lundteigen Fossdal, Thor Erik Grammeltvedt, Anne Sofie

Ravndal Risnes og Finn Erik Ljdstad Pettersen):

Ingen innvendinger til at EA udelt legges i Direktorats-E.

E innforstått med at EN må deles (regulator og direktorat), sporsmalet er hvor i direktoratet EN skal ligge.

Synes det er uklart hvordan forsyningssikkerhet og beredskap skal håndteres i Direktoratet. Dette er ikke

en regulatoroppgave, håndteres som en felles oppgave for 5 direktoratsseksjoner, men EN må være

sentral. Mener Kikke er rustet eller egnet til å håndtere forsyningssikkerheten selv om EN inngår der.

Samfunnsøkonomiske vurderinger: konsesjonsprosessen forsinkes av manglende helhetlige analyser, det

er behov for forbedring av disse analysene og anvendelsen av dem, uansett organisering. Ikke ønskelig

med plassering av EN i K. EN blir små iK, har behov for atrekke på større samfunnsøkonomiske miljøer

for agi gode analyser. Også en utfordring at langsiktig arbeid (eks KSU) må vike for konkrete

konsesjonssaker. Dette vil bli enda mer utfordrende hvis EN inngår i K. Også ENs rolle ved anstrengte

kraftsituasjoner tilsier tett integrering med øvrige E-seksjoner. Satsingsforslaget som ligger inne er viktig,

effekten av forslaget vil forutsette tett samarbeid EN-EA. Uten satsningsforslaget vil aktiv prioritering av

ressurser være lettere hvis EN og EA er i samme avdeling.

Fra IN:27.6.12 og 2.8.12

Innspill fra Kjell Repp og fra Bjørn Aulie: Ber PG revurdere forslaget om å plassere IN i A

(Fellestjenester). Argumenterer for å fortsette med dagens plassering. Har også spilt inn ulike tiltak for å

bedre/lette styringen av IN hvis seksjonen fortsatt skal ligge i VED-stab, blant annet hyppigere

rapportering. Foreslår som alternativer at det opprettes en egen internasjonal avdeling eller opprettelse av

en egen VED-enhet med strategi, kommunikasjon og internasjonalt arbeid.

Fra Tekna:9.7.12
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Om prosessen: Etterspør gode funksjonsbeskrivelser for hver avdeling. Understreker behovet for god og

tilstrekkelig informasjon under hele prosessen. Synes ikke referansegruppens funksjon virker tilstrekkelig

avklart. Opptatt av at det blir tid nok til åpen dialog om løsningene når funksjonsbeskrivelsene foreligger

før den formelle høringen starter. Påpeker at forhandlinger med TMO må være over før endelig vedtak i

DM.

Etterlyser mer informasjon om hvordan innplassering av ansatte skal skje. Oppfordrer PG til egne møter
med berørte seksjoner.

Mener bedriftskulturen og struktur i dagens NVE er for dårlig på samarbeid. Opptatt av at et for markert

skille mot regulator kan gjøre at samvirke blir vanskelig.

Har en rekke innspill og konkret spørsmål til organisasjonsskissen blant annet knyttet til plassering av EN

i K, synes IN bør være i VED-stab, etterspør at ansvar for forsyningssikkerhet avklares.

Referat fra Anleggsledermote 9.7., sendt fra Anne Britt Leifseth til orientering:

Anleggslederne uttrykker skepsis til egen daglig leder funksjon blant annet ut fra samlet ressursbruk på

administrasjon. Ønsker heller sterkere kontakt med person i SV sentralt som har fokus på samarbeidet

mot NVE Anlegg. Opptatt av lokal tilhørighet og kontakten med regionsjef.

Fra AJ 27.8.1 2

AJ gir uttrykk for ønske og argumenterer for organisasjonsmessig plassering i VED-stab. Alternativt

opprette AJ som en egen avdeling. Dersom ingen endring av organisatorisk plassering, mener AJ at leder

for AJ møter i DM. Uavhengig av organisatorisk plassering, ønsker AJ en fysisk plassering i umiddelbar

nærhet til VED. Alternativt nærhet til de fagseksjoner med mest behov for juridisk kvalitetssikring,

konsesjonsavdeling, tilsynsavdeling og energiavdeling.
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Vedlegg 7: Prosess og prosedyre for innplassering i stillinger og kunngjøring av nye
stillinger.

Orientering i informasjonsmøte 22.8.12 v/Gurid Lunde

Forslag til nytt organisasjonskart skal forhandles i tråd med Hovedavtalen(§ 13 nr. 2 a)

Deretter har arbeidsgiver i tråd med Tjenestemannslovens bestemmelser ansvar for å innplassere
arbeidstakerne i ny organisasjons-/avdelingsstruktur.

APO vil koordinere arbeidet med innplassering og forberedelse til kunngjøring av nye stillinger.
APO vil ha et særlig ansvar for a pase at den enkelte medarbeiders rettigheter ivaretas i
prosessen.

For medarbeidere som i dag er i avdelinger som blir direkte berørt av ny struktur gjelder
følgende:

1. Inn lasserin i henhold til identitet

Arbeidstakers rett og plikt til folge arbeidsoppgavene i forbindelse med en
omorganisering følger av langvarig praksis i staten og gjelder dersom oppgavene i det
vesentlige videreføres i en stilling i en ny avdeling. Basert på medarbeideres nåværende
ansvars- og arbeidsområde, vil APO i samråd med nåværende avdelingsledere, utarbeide
forslag over hvem som overføres til ny avdeling i henhold til identitet.

Forslaget til ny organisasjonsstruktur vil medføre at de fleste innplasseringer vil skje
seksjonsvis og i henhold til identitet.

Nåværende avdelingsledere vil informere medarbeidere om arbeidsgivers forslag og den
enkelte har anledning til a gi uttrykk for sine ønsker. Disse tas med i vurderingen før det
tas endelig beslutning.

Medarbeidere tilsatt i vikariat for fast medarbeider i foreldre-, syke- eller annen type
permisjon innplasseres i henhold til fast medarbeiders innplassering. Øvrige midlertidig
tilsatte innplasseres i henhold til fag/ansvarsomrader.

Dette gjelder ogsa for innplassering av medarbeidere i permisjon.

2. Inn lasserin i henhold til avtale - kartle m ssamtaler

Innplassering i henhold til avtale omfatter de medarbeidere arbeidsgiver vurderer at ikke
kan innplasseres direkte ut fra identitet og medarbeidere som ev gir uttrykk for ønske om
å skifte arbeidsområde.

Det vil gis særskilt invitasjon til kartleggingssamtaler med medarbeidere

som har arbeidsoppgaver som i ny struktur blir delt i to avdelinger

Medarbeidere som onsker a skifte arbeidsområde er også velkomne til be om samtale.

Samtalene gjennomføres med nåværende leder og ev representant for APO/PG.
Medarbeider kan om ønskelig ta med en representant for sin tjenestemannsorganisasjon
eller en kollega.

100



Endeli oversikt over inn lasserin

Etter at medarbeidere er gitt anledning til uttale seg om forslag til innplassering, vil
arbeidsgiver utarbeide endelig bemanningsplan. Planen kan legges frem for
tjenestemannsorganisasjonene til informasjon. Den enkelte medarbeider som får ny
organisasjonstilhørighet skal underrettes skriftlig om beslutningen.

Kunn 'orin av stillinrer:

Utlysninger og tilsettinger følger NVEs tilsettingsreglement.
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Vedlegg 8: Oversikt over regulators oppgaver (Vedlegg 1 fra AG 1 s rapport)

Tariffer og vilkår for tilgang til transmisjons- og distribusjonsnett
Tariffer

Hente inn økonomisk og teknisk rapportering fra nettselskapene

Kontroll og tilsyn knyttet til økonomisk og teknisk rapportering

Fastsette metoden (velge modell) for beregning av inntektsrammer

Fastsette inntektsrammer

Årlig publikasjon av tariffer

Kontroll og tilsyn vedrørende tariffer og innrapportering av tariffer.

Fastsettelse av, og kontroll med, metode for beregning av anleggsbidrag

Vilkår for tiln tnin

Kontroll med at bestemmelsene om leveringsplikt og tilknytningsplikt overholdes (Men:
dispensasjon for forbruk er en medlemsstatsoppgave (dvs. kan fortsatt ligge i OED) (jf.

direktivets artikkel 32(2))

Forhåndskontroll/godkjenning av metodene i veilederen for funksjonskrav i kraftsystemet

(FIKS) som systemansvarlig legger til grunn for godkjenning av nye anlegg knyttet til

regional- og sentralnettet. (jf. artikkel 3 7 ( 6) a).

Forhåndskontroll/godkjenning av systemansvarligs myndighet til å stille funksjonskrav til

nye, eller endringer i eksisterende, produksjonsanlegg i eget distribusjonsnett. (jf. artikkel 37

(6) a).

Fastsette utfyllende kriterier og vilkår knyttet til leveringsplikt og tilknytningsplikt (Jf.37(6)

a)

Plikter knyttet til unbundling: hindre kryss-subsidiering mellom nettvirksomhet og

produksjon/omsetning
Kontroll med at kontrollforskriften § 2-8 (kryssubsidiering) overholdes.

Kontroll med nettselskapenes nøytralitetsplikt.

Kontroll med systemansvarligs nøytralitet.

Kontroll med bestemmelser om krav til selskapsmessig skille og funksjonelt skille.

Holde oppsyn med markedet og dets aktorer, herunder sporsmal knyttet til grensekryssende
handel og infrastruktur

Kontroll med at aktørene overholder sine forpliktelser etter direktivet og annen relevant EU-

lovgivning, herunder grensekryssende handel. Eksempelvis forordninger under tredje pakke,

bindende retningslinjer, framework guidelines, network codes og REMIT.

TSO oos stemansvaret

Sertifisering av transmisjonsoperatør.

Kontroll knyttet til systemansvaret. (Vilkår i systemansvarskonsesjonen, Funksjonskrav i

kraftsystemet (FIKS), bestemmelsene i systemansvarsforskriften. Beredskap er en

medlemsstatsoppgave, og Fo $ 22 a svært anstrengte kraftsituasjoner vurderes som en

medlemsstatsoppgave. Ansvarsfordelingen må avgrenses nærmere.

Kontroll med flaskehalshåndtering (systemansvarsforskriften §§ 5-8).

Kontroll med TSOens investeringsplaner ( omtales i regulatorens årlige rapportering)

Overvåke teknisk samarbeid med tredjeland ( overvåke samarbeid mellom TSOer) Jf 3 7 (l) s.

Forbehold om mulig EØS-tilpassning.

Balansetjenester (jf. blant annet Artikkel 3 7 ( 6) b)

Kontroll med bestemmelsene om frekvensstyrte reserver, InnfasingsReserver,

regulerkraftmarkedet, belastningsfrakobling og spesialregulering i systemansvarsforskriften.
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Kontroll med bestemmelsene om regulerkraftavregning i avregningsforskriften.

Kontroll med Statnetts avregningskonsesjon.

Forhåndskontroll med vilkår og endring av vilkår i avtale om regulerkraftavregning

(Balanseavtale verdrorende Regulerkraftordningen") (jf. artikkel 37 (6) b)

Kontroll med vilkår og endring av vilkår i den nordiske systemdriftsavtalens bestemmelser

om samordning av reguleringsressurser i Norden

Til ano til rensekr ssende infrastruktur (jf. blant annet Artikkel 37 (6) c)

Kontroll med systemansvarsforskriftens bestemmelser som flaskehalshåndtering og

fastsettelse av kapasitet på utenlandsforbindelser.

Forhåndskontroll med systemansvarliges metoder for flaskehalshåndtering og

kapasitetsfastsettelse på utenlandsforbindelser og endringer av disse.

Kontroll med bestemmelser i grensehandelsforordningen.

Kontroll med vilkår og bestemmelser i markedsplasskonsesjonen til NordPool Spot AS.

Forhåndskontroll med vilkår og handelsregler som gjelder for handel på markedsplassen og

endringer av disse.

Kontroll med vilkår og bestemmelser i utenlandskonsesjoner.

Forhåndskontroll med endringer i gitte vilkår i utenlandskonsesjoner og endringer i

underliggende avtaleverk som konsesjonen bygger på.

Nettkonses onerene

Kontroll og tilsyn knyttet til leveringskvalitet og leveringspalitelighet. Kontroll med

overholdelse av bestemmelsene i forskrift om leveringskvalitet og forskrift om

systemansvaret $ 22 Feilanalyse og statistikk.
Overvåke tidsbruk for tilknytning og reparasjon.

KILE -ordningen

Kontroll med omsetningskonsesjonen

Engrosmarkedet

Tilsyn med det fysiske kraftmarkedet i samarbeid med Konkurransetilsynet og kontakt med

NordPool Spots markedsovervåkning. Direktivet nevner blant annet transparens,

markedsåpning, konkurranseforhold og kontraktpraksis.

REMIT (Forordning om integritet og transparens i engrosmarkedene for energi). Ikke

gjennomført i norsk rett ennå.

Kontroll med vilkår og bestemmelser i markedsplasskonsesjonen til NordPool Spot AS.

Samarbeid med Finanstilsynet og Konkurransetilsynet. Tilsynsarbeid og utveksling av data.

Sluttbrukermarkedet

Tilsyn med sluttbrukermarkedet, herunder graden av markedsåpning og konkurranseforhold.

Direktivet nevner blant annet priser for husholdningskunder, systemer for forskuddsbetaling,

statistikk over leverandørskifter og klager for husholdningskunder, disconnection rates.

Disse oppgavene utføres delvis i samarbeid med Konkurransetilsynet.

Tilsyn og kontroll knyttet til måling, avregning og fakturering.

Annet

Overvåke investeringer i ny produksjonskapasitet i lys av forsyningssikkerheten.

Overvåke restriktiv kontraktspraksis (samarbeid Konkurransetilsynet)

Respektere kontraktsfriheten for nærmere bestemte avtaler (if. 37 (1) bokstav l)

Bidra til prosesser for datautveksling (jf. 37 (1) bokstav u)

Forbrukerbeskyttelse
Sikre at sluttbrukerne har tilgang til forbruksdata som er lett forståelig (AMS)

Sikre at reglene om forbrukerbeskyttelse overholdes i samarbeid med

forbrukermyndighetene og eventuelt andre relevante myndigheter.
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Publisere anbefalinger for visse priser (supply prices) jf 3 7 (I) o)

Deltagelse i ACER og internasjonalt arbeid
Deltagelse og samarbeid med ACER format avhenger av EØS-komiteens vedtak
Internasjonalt regulatorsamarbeid (blant annet NordReg og CEER)
Samarbeid med andre lands myndigheter i saker knyttet til grensekryssende handel.

Andre oppgaver
Håndheve regelverket: fatte vedtak, gjøre undersøkelser, innhente informasjon, ilegge

sanksjoner, gi pålegg etc.
Muligens noe forskriftskompetanse
Klagebehandling
Ta i mot og forberede saker for oversendelse til den uavhengige klagenemnda (kontrollere

nye opplysninger og redegjøre for saken).
Oppfølging av rettslig bindende vedtak fra ESA
Forholdet til ACERs beslutninger: avhenger av EØS-komiteens vedtak
Årlig rapportering til OED, ACER og ESA
Samarbeid med Konkurransetilsynet, Finanstilsynet, Forbrukerrådet, NAV,
Forbrukerombudet og Elklagenemnda.

Overvåke bruken av midlertidige sikkerhetstiltak og at notifikasjonsplikten til andre land
eller ESA overholdes.

Oppgaver knyttet til regulering av nedstrøms gass.
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Vedlegg 9: NVEs konsesjonstyper, hjemmel og myndighet

Konsesjonstype Hjemmel Vedtaks/prosessansv.

Anleggskonsesjon elektriske anlegg (linjer og andre Energiloven $ 3-1. KN

anlegg eks trafostasjoner) med spenning over 1000 energilovforskriften $ 3-1

volt vekselstrøm/1500 volt likestrøm

2 Områdekonsesjon. Gis nettselskap og andre. er Energiloven $ 3-2 KE

geografisk avgrenset. Kan bygge 230v- 22 kv

kabler opptil 132 kv.

3 Anleggskonsesjon vindkraft Energiloven § 3-1 KE

4 Anleggskonsesjon gasskraft og konsesjon Energiloven $ 3-1. EE

nedstrøms gassrørledning Naturgassloven.

Naturgassforskriften $ 2-5

5 Anleggskonsesjon andre energiproduksjonsanlegg Energiloven $ 3-1 KE

(bølgekraft. kullkraft. solenergi osv)

6 Konsesjon fjernvarme (kraftverk og hovedrørgate) Energiloven $ 5-1. EE

energilovforskriften $ 5-1

7 Omsetningskonsesjon Energiloven $ 4-1. EK

energilovforskriften $ 4-2

8 Utenlandskonsesjon (utførsel og innførsel av Energiloven $ 4-2 OED (innstilling EK)

energi. utenlandskabler)

9 Markedsp I asskonsesj on Energiloven $ 4-5 EK

10 Systemansvarskonsesjon Energiloven $ 6-1 EN

11 A vregningskonsesjon Energiloven § 4-3 annet ledd EK

12 Konsesjon vannkraft < 1000 kW Vannressursloven § 8 Fylkeskommunen

( mini/mikroanlegg) (innstilling fra  KSK)

13 Konsesjon vannkraft> 1000-< 10 000 kW Vannressursloven§ 8 KSK

(småkraftanlegg)

14 Konsesjon vannkraft> 10000 kW Vannressursloven § 8, jf 19 OED (innstilling fra

(hvis over 40 GWh) KV)

15 Reguleringskonsesjon (regulering/overføring/ Vassdragsreguleringsloven§ OED (innstilling fra

magasinering) 2 KV)

16 Konsesjon andre vassdragstiltak enn vannkraft, Vannressursloven § 8 KI

grunnvannsuttak

17 Ervervskonsesjon Industrikonsesjonsloven$ 2 OED (etterinnstilling

fra K)
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Vedlegg 10: NVEs tilsynsområder

Tilsynstema Ansvarlig enhet

A Vassdrag

Sikkerhetskrav for dammer og vassdragsanlegg

Miljøkrav ved bygging og drift av vassdragsanlegg

Kontroll med kommunalt tilsyn med kom. sikringsanlegg mv

B Energiforsyning

Kraftforsyningsberedskap

Overforingsanlegg- drift og vedlikehold

Fjernvarmeanlegg

Gassanlegg nedstrøms

Egenkompetanse hos anleggs- og omradekonsesjonaerer

Kraftsystem utredninger

Rasj one ringsp la ner

Lokale energiutredninger

Statnetts utøvelse av systemansvar

Kraftmarkedsatferd

Re gul er kraftavregningen

Markedsplass for kraftomsetning

Utenlandshande 1

Tariffering/nettleie, anleggsbidrag og tilknytningsplikt

Økonomisk og teknisk rapportering - eRapp og TEK

Leveringskvalitet og feilanalyse

Opprinnelsesgarantier

El sertifikater

Miljøkrav ved bygging og drift av energianlegg

KD

KM

SVA

EB

EN

EE

EE

EB

EN

EN

EE

EN

EK

EK

EK

EK

EP

EØ

EN

EF

EF

KM
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C Energimerking og energibruk

Energimerking - bygninger

Energimerking - hvitevarer

Økodesign

Merking av kontorutstyr - Energy Star

Program for energieffektivisering i industrien

Kilde: Årsrapport for tilsyn 2011 (rapport 2-2012)

EE

EE

EE

EE

EE
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Vedlegg 11: NVEs gebyrordninger

Type tilsyn

Damsikkerhet (KD)

Miljotilsyn - vassdragsanlegg (KM)

Miljotilsyn - energianlegg (KM)

Kraftforsyningsberedskap (EB)

Vedlikehold og modernisering (EN)

Fjernvarme (EE)

Utenlandshandel (EK)

Elsertifikater (EF)

Sum 2011

Inntekter 2011

18,54 mill kr

15,40 mill kr

(Inngår i post over)

18 mill kr

2,5 mill kr

550 000,- kr

250 000,- kr

0,- (først fra 2012. Budsjettert med 6 mill kr)

55,24 mill kr
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Vedlegg 12: Oversikt over oppgaver på E fordelt på regulator og direktorat (fra
AGls rapport)

Oversikten nedenfor viser dagens oppgaver i Energiavdelingen fordelt på regulatorenhet og direktorat.

Hvilke oppgaver reguleringsmyndigheten må ha er vist som grønne felt, hvilke direktoratsoppgaver som

kan delegeres til regulator ut fra en hensiktmessighetsvurdering som gule og hvilke oppgaver som ligger

utenfor reguleringsmyndighetens primære virkeområde (men som kan være tilleggsoppgaver for

reguleringsmyndighet hvis dette er ønsket) som røde felt.

Regulator Direktorat
Utbetaling av

E lnntekstramme, tariffer tariffutjevning

Tariffer, anleggsbidrag,

EP tilknytning

Engrosmarkedet, Elsertifikater, Fjern-

sluttbrukermarkedet, varedeklara- varme-
EK AMS, utenlandshandel sjoner priser

Tilsyn og analyser med
drift og utvikling av Teknisk/okono
kraftsystemet, Håndheve misk analyse

EN systemansvaret Rasjonering

Markeds- og kraftsystem Prognoser og

EA overvåkning og analyser energistatistikk

Energieffekt Fjernvarme
Gassregulator Analyse ivisering og tilsyn og Energi-

EE nedstroms energibruk Energibruk konsesjoner merking

Fornybar- Elsertifikat- Opprinnelses-
EF direktivet ordningen garantier

Overvåkning av
forsynings-

Krisehand-sikkerhet
EB Beredskap tering

Vurdering
Ressurs- Samlet plan plan produk-

ER kartlegging for vassdrag sjonsanlegg

Kilde: AG 1 sin rapport, side 6

109


