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Målet med strategien er å knytte IT-satsningen til NVE's
virksomhetsrnessige prioriteringer.
IT-strategien er NVE's styringsverktøy innen IT-området.
Den definerer rammerbetingelser for teknologiplanform,
systemarkitektur og IT-organisasjon.
Styringsgruppen for prosjektet har vært Direktørmøtet.
I tillegg til strategien er det utarbeidet "kjøreregler" for
innkjøp, innlegging og kopiering av programvare, innkjøp av EDButstyr, sikkerhetsrutiner, vedlikehold og drift, tilgang til NVE's
data og planlegging av nye EDB-systemer. Disse "kjørereglene"
følger som vedlegg.
IT-strategi-prosjektet har vært representert med en'medarbeider
fra hver avdeling, prosjektleder fra AD, samt 3 konsulenter fra
Avenir AlS
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INNLEDNING

IT-strategien skal være et instrument for bedre å forstå:

*

hvorfor og hvor vi skal investere i informasjonsteknologi og tilhørende
organisasjonsutvikling

*

hvordan vi bedre kan utnytte allerede eksisterende ressurser

På denne måten skal IT-strategien sørge for at vi ikke bare gjør tingene riktig, men
også at vi gjør de riktige tingene, og at vi prioriterer ut fra en helhetsvurdering.
NVEs IT-strategi er konsentrert om utvikling av IT-infrastruktur og -organisasjon
samt tiltak som er rettet mot generell produktivitetsøkning. Når virksomhetsstrategien foreligger, skal det i tillegg gjøres en analyse av fremtidige sentrale EDBsystemer, og det skal legges handlingsplaner for å realisere disse.

MÅL
Målene med IT-strategien er tre-delt, de omfatter:
i)

Velge NVEs IT-satsningsområder, og sørge for at disse er godt knyttet til,
samt prioritert i henhold til de satsningsområder som er valgt for selve
virksomheten.
For å kunne gjøre disse prioriteringene er det behov for en klargjøring av
NVEs virksomhetsstrategi. I påvente aven slik avklaring vil NVE det første
året gjennomføre tiltak rettet mot utvikling av IT-infrastruktur og ITorganisasjon samt tiltak som er rettet mot generell produktivitetsøkning.

li)

Sette virksomhetsmessige mål for IT-aktiviteteni.

ill)

Trekke opp retningslinjer for hvorledes IT-satsningen skal realiseres gjennom
valg av:

*
*

*

l

teknologiplattform
systemarkitektur
IT-organisasjon

Dette vil gjøres sammen med analysen av de sentrale EDB-system etter en avklaring av virksomhetsstrategien .
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SATSNrnNGSONDLlDER
NVE skal prioritere utvikling av IT-infrastruktur og IT-organisasjon samt satse på
tiltak som er rettet mot generell produktivitetsøkning. Infrastrukturen og
organisasjonen vil derved stå bedre rustet til å realisere IT-utvikling innenfor de
virksomhetsområder som ledelsen prioriterer i den pågående utvikling av NVEs

virksomhetsstrategi.
Satsningsområdene omfatter:
i)

Produktivitets- og servicefremmende tiltak innen saksbehandling. Det vil si
tiltak som er rettet mot ren effektivisering og som i tillegg er rettet mot
bevaring, systematisering og bruk av kunnskap knyttet til erfarne
saksbehandlere og av data fra eksisterende datalagre.
Tiltaket er bl.a. rettet mot innføring av elektronisk arkivjoumal, generelle
systemer for å skape bedre tilgjengelighet til data som erfaringsmessig benyttes
regelmessig, samt å vurdere generelle EDB-systemer for å styre, overvåke og
utføre saksbehandling.

ii)

Anskaffe EDB-system(er) som bl.a. støtter alle typer konsesjonsbehandling,
dvs. vassdragskonsesjoner, anleggs- og områdekonsesjoner og omsetningskonsesjoner. Systemene skal også benyttes ved tilfeldige dataforespørsler, ved
regelmessig rapportering og utarbeidelse av statistikker, og ved alle typer
undersøkelser som har behov for NVEs konsesjonsdata.

ill)

Sørge for bedre integrasjon av alle NVEs grunnlagsdata. En slik integrasjon
kan tildels realiseres ved anskaffelse av gode konsesjonsbehandlingssystemer
sammen med utnyttelse av et geografisk informasjonssystem. Oppgradering av
de sentrale hydrologiske systemene vil ytterligere kunne styrke denne
integrasjonen.

iv)

Forenkle den teknologiske plattformen, dvs. redusere antall varianter av
maskiner og operativsystem, utviklingsverktøy og basisprogramvare
(tekstbehandling, regneark etc.)

v)

Styrke IT-organisasjonen ved å:

*

Forsterke den sentrale IT-organisasjonens kompetanse innenfor de
områdene som omfattes av den forenklede, stadardiserte maskin- og
programvareutrustning , se tabell 1.
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*

Avklare ansvarsdelingen mellom AD, HD og de øvrige avdelinger/
seksjoner med hensyn til å inneha kompetanse på, utføre drift og
støtte av, samt gjennomføre anskaffelser av basisprogramvare og
bruketprogrammer. Avklaringen må også omfatte forvaltningsansvaret for NVEs data.

*

Organisere brukerne og styrke deres EDB-kompetanse. Opparbeide
tilfredsstillende generell kompetanse, samt bygge opp nødvendig
spesialkompetanse, som f.eks. GIS-kompetanse.

Styrke produksjonslinjen for innsamling og tilrettelegging av hydrologiske data,
og forenkle tilgjengeligheten til disse.

TEKNOWGIPLATTFORM
NVE har valgt en teknologiplattform som utnytter fordelene knyttet til åpne
systemer. Kravet har vært enkel, enhetlig drift som gir mulighet for tilfredsstillende
støtte. Den nye plattformen er valgt med hensyn til de rammebetingelser som er gitt
av IT-arven.
NVEs teknologiplattform er basert på:
Unix-maskiner som servere og tlerbrukermaskiner (applikasjonsservere),
MS-Windows baserte PCer som arbeidsplassmaskiner ,
TCP/IP nettverksprotokoll,
NFS nettverksoperativsystem.
Den teknologiske plattformen er beskrevet i detalj i tabell 1. Figur 1 viser NVEs
maskin- og nettverksløsning.
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Standard:

Kommentar:

Ethemet
ISO 8802/3

Tykk og tynn koaksialkabel
CSMAlCD, Ethemet standard

Unix-maskiner

NVE har to typer Unix-maskineri drift, CD-

Nettverk:
Kabling
Aksess kontroll

Maskiner og OS:
Flerbrukermaskiner

Server

Unix-maskiner

Arbeidsplassmaskin

PCer med MS-DOS
og MS WINDOWS

Unix-maskin

Nettoperativsystem:

Unix med NFS

4000 serien + Sun/Spare. Videre satsing bør
skje med minst mulig spredning på ulike
Unix-dialekter.
Samme som for tlerbrukermaskiner.
Foreløpig er Sun/Spare forbeholdt GIS.
For tiden basert på i386/486 med
4 MB, min 40 MB disk, VGA adapter,
lavstråle fargeskjerm, 3Com Etherlink Il
(3CS03) nettkort.
Som for servere og tlerbrukermaskiner.
Network File System fra SUN.
For PC-klienter benyttes PC-TCP som
er en NFS implementasjon fra FTP
Software.

Vindushåndtering:
MS WINDOWS
Motif

PCer
Unix

Open Look vurderes.

Terminalemulatorer:
Alfanumerisk term.
X-terminal

ZSTEM
HCL-eXeed

Skrivere:
HP III Si
HP III (HP III P)
Postscript
HPPCL

Avd.lseksjonlgruppe
Forværelse
Skriverspråk

Databasesystem:

Foretrukket standard
For enkelte formål mer effektivt enn
Postseript. Kan benyttes mot skrivere der
valg mellom HP PCL og Postseript kan styres
fra programvare.
Under vurdering

Databasegrensesnitt: SQL
Utviklingsverktøy:

U nder vurdering

Standard brukerprogram:
Tekstbehandling
Regneark
Tegne-og
presentasjonsprogram

TabeH 1

WordPerfect
Lotus 1-2-3
Lotus Freelance

Teknologiplattjorm for NVE
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Figur 1

Maslån- og nettverksløsning for NVE

For regionkontorene er det valgt en lignende løsning. Men for disse er en liten
Unix-server tilstrekkelig. Ved å velge ensartede løsninger for alle kontorene, basere
disse på bruk av Unix-maskiner som servere, og knyttet disse sammen via telelinjer,
vil hovedkontoret i stor grad også kunne forestå driften for regionskontorene.
Valget gir:

*

Enhetlig løsning med et fåtall maskintyper, operativsystem, nettoperativsystem
og nettprotokoller, standardiserte brukergrensesnitt og utviklingsverktøy.

*

Utnyttelse av PC-basert utstyr på arbeidsplassene som medfører god ytelse/pris
og et stort tilbudet på god og rimelig programvare.
.

*

Utnyttelse av standard Unix utstyr til servere og flerbrukennaskiner som medfører god ytelse/pris og god tilgang til programvare. Videre gir det mindre
avhengighet av spesielle leverandører. Det medfører derved god beskyttelse av
investeringer i utrustning, programvare og opplæring.
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SYSTEMARKITEKTUR
De produktivitetsfremmende tiltak vil kreve en analyse av saksbehandlingsarbeidet i
NVE med spesiell vekt på konsesjonsbehandling og andre oppgaver knyttet til bruk
av konsesjonsdata. I analysen vil det være riktig å få frem en modell av
saksbehandlingsprosessen sammen med oppfølgingsrutiner, oversikt over data og .
beskrivelse av hvorledes disse data blir brukt. Et mål med analysen er å klarlegge
hvorledes standardprogramvare som tekstbehandling, regneark, elektronisk post og
elektronisk arkivjournal sammen med nye arbeidsrutiner, best mulig kan fylle NVEs
behov for saksbehandlerstøtte. Dernest vil analysen vurdere behovene for et enhetlig
spesialutviklet konsesjonsstøttesystem, samt grov spesifisere dette. I denne
sammenhengen er det viktig å belyse sammenhengen mellom konsesjonsstøttesystemet og de andre sentrale systemene i NVE.
Tilsvarende er det behov for å gjøre en analyse av systemene innenfor
energisektoren. En slik analyse kan ta utgangspunkt i en modell som angitt i figur 2
der hensikten er å belyse sammenhengen mellom de forskjellige objektene.
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For egenutviklede brukerprogrammer har NVE valgt en systemarkitektur som skiller
data fra brukerprogrammene gjennom et standardisert grensesnitt. Data skal være
tilgjengelig via SQL, som er et standardisert databasespråk for å defmere og
håndtere databaser. Data vil derved ikke være knyttet til eller eiet av et enkelt
brukerprogram, men være tilgjengelig for alle program. Dette vil fjerne behovet for
å lagre samme data (data om samme forhold) i flere tabeller. Sammen med et godt
datakatalog vil det åpne mulighetene for en sentral dataforvaltning i NVE samtidig
som ansvaret for de enkelte brukerprogram kan ligge i avdelingene. Målet er å øke kvaliteten av dataene og å åpne for å utnytte eksisterende data som en ressurs på
tvers av brukerprogrammene. Videre vil en slik systemarkitektur støtte utvikling av
systemer som utnytter klientltjenermodellen. Figur 3 viser en model av systemer
som har delt data og brukerprogram.

BrukerprograID 1
Kraftproc·_

Figur 3

Klient/tjener forhold mellom databaser og brukerprogram

NVEs brukerprogram og databaser skal utvikles ved hjelp av standard utviklingsverktøy valgt for NVE2 • Systemutviklings- og databaseverktøy er angitt i tabell 1.
NVE vurderer videre å utarbeide en standard for brukergrensesnitt som skal benyttes
ved utvikling av egne programmer.

Valg aven ny forenklet teknologiplattform basert på kun to operativsystem og ett
nettoperativsystem vil bidra til å integrere NVEs data. Ved å gå over til en slik
plattform, vil mange av dagens hindre for å utveksle data mellom brukere og mellom
programsystemer være fjernet.

2

Verlctøyvalgene er under avklaring og resultater er forventet i løpet av des. 91.
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IT-ORGANISERING
IT-oppgavenes struktur og innhold
IT-oppgavene i en virksomhet kan naturlig deles i tre områder, det strategiske
området, infrastrukturområdet og området for brukerprogramvare. Infrastrukturområdet og området for brukerprogramvare inneholder de operative oppgavene.
Figur 4 viser de viktigste oppgavene knyttet til de tre områdene. Noen oppgaver kan
ligge på grensene mellom to eller tre av områdene. For eksempel kan
tekstbehandlingssystemet både betraktes som en del av infrastrukturen og som
brukerprogramvare. Inndelingen er likevel nyttig når ansvaret for de enkelte
oppgavene skal plasseres i organisasjonen.
I tillegg til disse tre områdene er det viktig å se organisasjons- og virksomhetsutvikling i sammenheng med utnyttelse av informasjonsteknologi. Dette er
nødvendig dersom bruk av IT ikke bare skal resultere i automatisering eller
effektivisering av gamle rutiner, men også bidra til en utvikling av NVE. Spesielt
er det viktig å gjennomgå og revurdere arbeidsrutiner, og eventuelt utvikle nye
rutiner når nye EDB-system skal tas i bruk.

Figur 4

Inndeling av IT-oppgavene
Kort-ver.wSO
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Systemeier og superbruker

For hvert brukerprogram skal det eksistere en systemeier og en superbruker.
Systemer som ingen vil ta det økonomiske ansvaret for, eller som ingen kan bruke,
skal ikke forekomme i NVEs systemportefølje.
Systemeieren er leder for den avdeling eller seksjon som har ansvaret for de oppgavene som systemet skal løse. For eksempel er det økonomisjefen som har ansvar
for regnskap og utarbeidelse av økonomisk status. Økonomisjefen eier derfor

økonomisystemet. Tilsvarende er ledere i energiavdelingen og hydrologiavdelingen
eiere av henholdsvis vann simuleringsprogrammene og den hydrologiske databasen.
Det er systemeieren som må være den formelle drivkraften for å anskaffe systemet,
og det er dennes avdeling/seksjon som bære kostnadene knyttet anskaffelse og drift.
Superbrukeren er den person i systemeiers avdeling som behersker bruken av
programmet fult ut. I tillegg til ekspertansvaret har superbruker ansvaret for at NVE
har installert den nyeste programversjonen, og at minst ett oppdatert manualsett er
tilgjengelig. Det er systemeier som er ansvarlig for at det alltid fInnes en
superbruker for hvert system.

Plassering av oppgaver
Plassering av de ulike IT-oppgavene er angitt under. Oversikten over oppgaveplasseringen er delt i tre områder, henholdsvis infrastrukturområdet, område for
brukerprogramvare og det strategiske området. Innenfor de operative områdene
infrastruktur og brukerprogramvare er fordelingen av ansvaret mellom AD og
brukeravdelingene angitt i to tabeller, henholdsvis tabell 2 og 3.
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Oppgaver knyttet til infrastrukturen
Sentral plassering/AD

Plassering i fagavdelingene

- Drift av maskiner, operativsystem og nettverk

- Lokal brukerstøtte. Basis kunnskap i drift av
PC'er, terminaler og skrivere samt viktige
fellesprogrammer,
spesielt tekstbehandling. Tjene som
avdelingens bindeledd mot AD.

- Sikkerhet
- Støtte
- Basis opplæring

- Planlegge og prioritere EDB
opplæring for avdelingens
medarbeidere.

- Gjennomføre anskaffelser
- Kosteffektiv drift av infrastrukturen
- Gi strategiske innspill

Tabell 2

Plassering av ansvar for oppgaver knyttet til infrastrukturen

AD har også ansvar for tekstbehandling, regneark, tegne- og presentasjonsprogram
og driften av den felles underliggende GIS plattformen. Ansvar for driften av det
fremtidige arkivsystemet ligger i AF.
Avdelingenes brukerstøtter skal danne et forum for å drøfte problemer og foreslå
løsninger.

Oppgaver knyttet til brukerprogramvare
Sentral plassering/AD

Plassering i fagavdelingene

- Installasjon med hjelp fra fagavdelingene

- Applikasjonsspesifikk drift

- Backup/restore

- Applikasjonsspesifikke backupprosedyrer

- Driftsmessige oppgaver nært knyttet til
infrastrukturen

- Anskaffelse av brukerprogram

- Utføre utvikling og vedlikehold på oppdrag
fra fagavdelingene

- Planlegging av vedlikehold og
videreutvikling

- Utføre dataadministrasjon

- Støtte og opplæring

- Påse at brukerprogram anskaffes/utvikles i
henhold til vedtatt system arkitektur

- Organisasjonsutvikling i sammenheng med utnyttelse av brukerprogram
- Forretningsmessig utnyttelse av
brukerprogrammene

Tabell 3

Plassering av ansvar for oppgaver knyttet til brukerprogrammene
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Ansvaret for GIS-anvendelsen skal ligge i de enkelte fagavdelingene. Fagavdelingene
skal selv sørge for en avklaring av ansvaret for anskaffelse og drift av GISapplikasjoner som er felles for flere avdelinger.

Oppgaver knyttet til det strategiske området

Følgende tiltak skal gjennomføres for å håndtere de strategiske IT-oppgavene:

1.

Det opprettes en gruppe for å koordinere avdelingens EDB-planer, dvs. en
EDB-koordineringsgruppe.

2.

IT-området rapporterer halvårlig til direktørmøte.

EDB koordineringsgruppe

Gruppen skal være sammensatt aven representant fra hver avdeling pluss AD.
Halvårlig bør gruppen forsterkes med en representant fra regionkontorene, f.eks. til
møte umiddelbart før den halvårlige rapporteringen til direktørmøtet. Gruppens
oppgaver er å støtte gjennomføringen av de strategiske valgene og den vedtatte
policy, samt å delta i videreutvikling av NVEs IT-strategi. Gruppen vil ikke ha
formell beslutningsmyndighet. Beslutningsmyndigheten skal fortsatt ligge i linjen.
Gruppens oppgaver vil bl.a. være:

*

*

*

*
*

informere på tvers av avdelingene og derved;
- samordne systemer og systemanskaffelser,
- avdekke planer som avviker fra overordnede beslutninger,
- kanalisere ideer og konkrete forslag fra brukerne,
løpende vurdere IT-organisasjonen og eventuelt foreslå tilpasninger,
foreslå endringer av retningslinjene for den teknologiske plattformen i
samsvar med utviklingen av utstyr og programvare,
vurdere og foreslå større anskaffelser,
forankre viktige beslutninger innen IT-sektoren nedover i linjen.

Arbeidet i EDB-koordineringsgruppen skal ledes av AD. AD vil rapportere fra
gruppens arbeid gjennom sin linje i A. Gjennom denne linjen kan VED også
benytte koordineringsgruppen, eller et utvalg fra denne, til å utføre utredningsarbeider. Fagavdelingenes deltagere har ansvar for å rapportere tilbake til egne
avdelinger fra gruppens arbeid.
EDB-koordineringsgruppen vil utgjøre en naturlig videreføring av IT-strategiprosjektet.
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Halvårlig rapportering fra IT-området til direktønnøte
AD skal hvert halvår gjennomgå status for IT-området, dvs. de resultater og mål
som er nådd og de som ikke er nådd i løpet av den foregående perioden. Videre
skal rapporten inneholde en plan for den neste perioden sammen med budsjetter.
Rapporten skal dekke hele IT-området. Det vil si ikke bare den delen som utføres
av AD, men også det arbeid, de tiltak og anskaffelser som gjøres i fagavdelingene.
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INNKJøP AV EDB-UTSTYR (maskinvare)

o

All bestillingen går via Dataseksjonen!AD, så videre til AØ v/ Jan
Berntsen.

INNKJØP AV STANDARD PROGRAMVARE (ref. tabell l)
o

Dataseksjonen! AD er ansvarlig for innkjøp av all standard programvare,
samt oppgraderinger, bestillingen går via AØ v/ Jan Berntsen.

INNKJØP AV PROGRAMVARE UTENOM STANDARD

o

Programvare utenom standard må den respektive avdeling/seksjon selv
kjøpe inn. Standard skjema må fylles ut og sendes AD. Bestillingen går via
AØ v/Jan Berntsen.

INNLEGGING AV STANDARD PROGRAMVARE PÅ SERVER

o

NVE' s standard programvare legges tilgjengelig for alle på felles
maskin! server, ansvarlig Dataseksjonen!AD.

INNLEGGING AV IKKE STANDARD PROGRAMVARE

o

All programvare utenom NVE's standard legges enten på den enkeltes
PC/arbeidsstasjon eller på avdelingens område på serveren. Den enkelte
saksbehandler er ansvarlig for sine spesifIkke programsystemer.

KOPIERING AV PROGRAMVARE

o

All form for piratkopiering er FORBUDT. Lisens-reglene for kjøp av
programvare må følges.

SIKKERHETSRUTINER
o
o

Server:
PC:

Det blir tatt sikkerhetskopier av alle data hver dag.
Hver må selv sørge for å ta vare på data og programvare på
sin lokale PC

PLANLEGGING AV NYE EDB-SYSTEMER
o
o

Nye planlagte systemer skal meldes til avdelingens representant i EDBkoordineringsgruppen.
Anskaffelser skal være i henhold til IT-strategien.

TILGANG TIL NVE's FELLES DATA
o

Ta kontakt med Dataseksjonen!AD for veiledning.

VEDLIKEHOLD OG DRIFT AV EDB-SYSTEMER
o
o

Standard programvare:
Ansvarlig Dataseksjonen! AD
øvrige applikasjoner og programsystemer:
Ansvarlig den respektive avdeling/seksjon.

REGISTRERING AV NYE BRUKERE
o

Ta kontakt med Dataseksjonen! AD.

NYE AUTORISASJONER
o

Ta kontakt med Dataseksjonen!AD.

FLYTTING AV PC'er
o

Ta kontakt med Dataseksjonen! AD.

