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SAMMENDRAG
Vassdragsregisterets rolle i miljø-informasjonssammenheng er å gi nødvendig
basis-informasjon om nedbørfeltenes struktur og størrelse, og den vassdragsrelaterte aktivitet som knytter seg til dem. Vassdragsregisteret skal spille
sammen med andre informasjonssystemer om naturmiljøet.
Hovedinnsatsen i 1990 vil være konsentrert om utvidelser av den eksisterende
databasen, digital kartproduksjon, integrert løsning for digital karthåndtering av egenskapsdata, og informasjonsarbeid.
Totalbudsjettet, når unntas ordinær lønn og kontorhold, er på 1,7 mill kr
i 1990.
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1.

SAftÆNRAG

Med stadig stigende fokusering på miljøtrusler og kamp om knappe naturressurser, kreves det mer enn noensinne god informasjon som basis
for handling og generell årvåkenhet. Vassdragsregisteret er en av
flere nødvendige brikker for å systematisere og gi informasjon, og
danner basis også for andre miljø-informasjonsystemer.
Vassdragsregisterets rolle i miljø-informasjonssammenheng er å gi nødvendig basis-informasjon om nedbørfeltenes struktur og størrelse, og
den vassdragsrelaterte aktivitet som knytter seg til dem. Det skal
spille sammen med andre informasjonssystemer om naturmiljøet.
For perioden 1990-92 er det lagt opp en rimelig ambisiøs virksomhetsplan, som en naturlig forlengelse av tidligere virksomhetsplaner.
Hovedinnsatsen i 1990 vil være konsentrert om utvidelser av den eksisterende databasen, digital kartproduksjon, og integrert løsning for
digital karthåndtering av egenskapsdata og informasjonsarbeid.
Totalbudsjettet når unntas ordinær lønn og kontorhold og en del infrastruktur-tjenester i NVE, er på 1,7 mill kr i 1990. I dette er inkludert en oppdragsfinansiert stilling. De øvrige 3 stillingene er
dekket over NVE's sentrale budsjett.
Vassdragsregisteret vil også i 1990 slite med for mange nødvendige
oppgaver i forhold til tildelte ressurser. Spesielt på mannskapssiden
er situasjonen vanskelig, noe som må avhjelpes med å leie inn tilfeldig arbeidskraft. Dette er en svært lite tilfredsstillende løsning, og
vi har i flere år hevdet at tilførsel av stillinger til basisaktivitet
er mangelvare. Brukerne av våre tjenester har pekt -på det samme.
NVE går inn i en situasjon med omorganisering og slanking av organisasjonen. For stillingstilgangen til Vassdragsregisteret har et interdepartementalt utvalg innstilt på at virksomheten skal opprettholdes med
dagens 4 stillinger, som skal overføres til Hydrologisk avdeling. På
sikt tenker man seg en reduksjon i bemanningen etter hvert som registeret kommer over i drifts- og vedlikeholdsfasen, begrunnet med at
ressursbehovet derfor er mindre. Dette synspunktet kan, isolert sett,
virke rimelig, men det tar ikke hensyn til at Vassdragsregisteret
under opprettingsfasen aldri har fått de ressurser som var nødvendig
for å holde en forsvarlig framdrift. Pr 01.01.90 er det derfor i
tillegg til de 4 stillingene, utlånt l førstekontorfullmektig i ~
stilling, og engasjert 4 medarbeidere på timebasis.
Skal virksomheten kunne holdes på et forsvarlig nivå og være istand
til å møte framtidens utfordringer, må Vassdragsregisteret tildeles
minimum 4~ stilling også framover. Gode informasjonssystemer om vassdragene bør være et satsingsområde og en måte å framheve NVE's vassdragsprofil på. Innenfor de rammer som NVE lever under, bør etaten
selv ha muligheter til å prioritere dette internt.
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For 3. gang legger Kontoret for Vassdragsregisteret (VUR) i NVE fram
en virksomhetsplan med 3 års tidshorisont. Opplegget følger også denne
gangen NVE's mal for virksomhetsplanlegging og resultatrnål. Denne er
forsiktig endret i forhold til for 1989.
Under planarbeidet for 1989 ble virksomheten fordelt systematisk på en
rekke arbeidsmål, og det ble satt opp budsjett både i kroner og timer
for arbeidsmålene. Erfaringen med dette er at en slik oversikt er
nyttig, fordi den ved årets utgang setter planene i relieff mot resultatet.
Ved utarbeidingen av virksomhetsplan for denne perioden, spesielt for
1990, har vi med utgangspunkt i både plantall, resultat og systematisk
tidsregistrering for 1989, et helt annet datagrunnlag enn hva vi har
hatt tidligere. Vi håper derfor at vi kan legge fram planer som det er
mulig å oppfylle. Vi vil imidlertid alltid leve i spenningsfeltet
mellom det ønskelige og det mulige. I denne situasjonen legger vi vekt
på å presentere en realistisk og jordnær virksomhetsplan, framfor å
bygge et drømmeslott ut fra egne ønsker.
I 1990 har VUR følgende stillinger og medarbeidere:
Overing. Svein Homstvedt (SHO) fast
Overing. Astrid Voksø (AVO) tidsbegrenset
Avd.ing. Jan Fredrik Holmqvist (JFH) tidsbegrenset
Avd.ing. Harald Høifødt (HHØ) fast

I tillegg disponerer VUR førstekontorfullmektig Inger Marie Brevik på
still ing.

~

Pr 02.01.90 var følgende personell engasjert på timebasis:
Lars Stalsberg
Lars Tore Martinsen
Steinar Pettersen
Bjørg Synnøve Einan
Disse utfører ymse prosjektoppgaver, men har ikke noen selvstendig
stilling i forhold til måloppfyllelse. 3 av de 4 arbeider i VUR's lokaler, mens Steinar Pettersen i denne omgang er engasjert bare i
januar måned for å legge siste hånd på verket med et forsøksprosjekt.
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3. l

mE9uN..AG,

VISDÆR, MÅl.. AKTMTETER 00 RESSlRSER

BEGREPER

Innenfor virksomhetsplanlegging og målstyring opererer vi med følgende
begreper:

IoEGRUNNLAGET er den bakenforliggende filosofien bak arbeidet. Hvorfor
skal dette utføres, hvordan kan det komme til nytte. Idegrunnlaget kan
(men må ikke nødvendigvis) endre seg over tid, fordi nye problemstillinger krever det.
VISJONER er forventningen om hvordan arbeidsområdet bør fortone seg ut

fra ideell organisering eller teknologi. Visjonen bør gå ut over de
rammer og muligheter som gis i dag, nettopp for å kunne peke på hva
man strever mot.
MÅL (kap 4) er konkrete resultater (resultatmål) som skal oppnås

innenfor en avgrenset planperiode. Mål er strengt realistisk og derfor
i utgangspunktet lite visjonære. De danner et hierarki av over- og underordnede mål. Det skal i utgangspunktet kunne måles om disse er oppfylt, men i praksis kan det av og til være problematisk. Resultatmålene skal imidlertid utformes så konkrete at det ka'n redegjøres for
virksomheten i lys av resultatmålene. Resultatmålene kan ha flere års
varighet, men bør splittes opp i underordnede mål med konkret tidshorisont.
AKTIVITETER (kap 4) er den mest konkrete nedfellingen av målene, og

den klareste indikatoren på om disse er oppfylt. Et resultatmål er som
regel splittet opp i flere aktiviteter. Disse skal i utgangspunktet
ikke ha lenger tidshorisont enn 1 år.
3.2 IoEGRUNNLAG
Vassdragsregisteret er et miljøinformasjonssystem, i vid betydning.
Miljøproblemene rykker oss stadig sterkere inn på livet. Arten og
tyngden i disse problemene endres, men tilsammen krever de målrettede
og bevisste tiltak.
For at miljøtiltak skal virke effektivt etter sin hensikt, må handling
bygge på oversikt, klare problembeskrivelser og mest mulig eksakt
kunnskap. Denne påstanden kan synes . svulstig, men er i hovedsak korrekt. Riktigheten bekreftes, dessverre, av det motsatte handlingsmønster: Over natta oppstår av og til en overraskende, men akutt miljøtrussel. Denne tvinger fram en ekstraordinær bevilgning for å møte utfordringen, men kunnskapsgrunnlaget er for dårlig til at innsatsen gir
resultater.
Kunnskap og jevnt informasjonstrykk bidrar til å holde opinionen
våken. Dette er ikke minst viktig for å gi de politiske myndighetene
tilstrekkelig push til miljøpolitisk handling.
Allerede i 1775 formulerte den engelske forfatteren Samuel Johnson
følgende utsagn:

"Know7edge is of two kinds. Either we know a subject ourse7ves, or
we know where we can find information upon it."
Dette 215 år gamle utsagnet har kanskje mer gyldighet i dag enn noensinne. Kunnskapstilfanget er enormt, men til dels svært spesialisert
og fragmentarisk. Kunnskap og kompetanse finnes i en rekke institusjon-sho-aktiv - vur
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ner, både forvaltningsorganer og forsknings- og undervisningsinstitutter spredt rundt omkring. Men vel så viktig som den spesialiserte
kunnskap er lettfattelige oversikter over hva som finnes av kompetanse, forskningsresultater, overvåkingsprogram, menneskelig aktivitet og
effekten av dette. Med et stadig økende antall problemstillinger, øker
kravene både til eksakt kunnskap og til oversikt over sammenhengene.
Vassdragsregisteret er utviklet for å møte behovet for oversikt. Systemet inneholder helt nødvendig basisinformasjon, men skal peke ut
over dette og til de fagmiljøer hvor spesialisert og detaljert informasjon finnes. Målgruppa er bred, og omfatter både forvaltningsapparatet, forsknings- og undervisningssektoren, media og allmenheten.
Vassdragsregisteret skal ikke leve sitt eget liv, men være en integrert del av et større informasjonssystem for hele naturmiljøet. Vassdragsregisterets dekningsområde er først og fremst vassdragsfaglige
problemstillinger, men registeret vil også gi informasjon knyttet til
"gråsonene" mot luft, jord og hav. Vassdragene er en uløselig del av
hele naturmiljøet, og et helt sentralt bindeledd mellom de enkelte
elementene: Det finnes ikke vannfaglige problemstillinger som er løsrevet fra det øvrige miljø. Tilsvarende finnes det knapt nok andre naturvitenskapelige problemstillinger som ikke influerer på vassdragene.
Den som søker i Vassdragsregisteret, skal kunne få fram følgende informasjon:
• Nødvendige basisdata om nedbørfeltenes struktur og størrelse, om
elver, bekker, sjøer og vann, om befolkning, bosetting og arealbruk
i avrenningsområdene, om nedbørfeltenes fordeling på administrative
regioner, og om aktivitet og tekniske inngrep knyttet til bruken av
vassdragene.
•

Referanseinformasjon av typen: Hvem sitter på hva slags informasjon, på hvilken form, hvorfra, og når er informasjonen innhentet.

Vassdragsregisteret skal gi data som grunnlag for analyser om miljøtilstanden, men skal ikke inneholde analyseresultater i seg selv.
Datainnsamling og analyser foregår i en rekke forskjellige institusjoner. Det er et allment anerkjent prinsipp at data samlet inn aven institusjon også skal lagres og behandles der. Vassdragsregisteret skal
derimot gi henvisnigner (referanser) til denne informasjonen og angi
hvordan man finner fram til den.
La meg peke på 3 krav til Vassdragsregisteret som miljø-informasjonssystem:
l. Basisdata og referanseinformasjon skal gis på en informativ måte,
alt etter brukerens behov. Det skal være både via skjerm, som utskrifter, publikasjoner/kataloger, tematiske kart og eventuelt foto/video.
2. Brukerne må kunne gå inn i referansesystemet og derfra få vite
hvordan man kan få enda mer detaljert informasjon.
3. Brukeren skal kunne nytte Vassdragsregisterets informasjoner uten å
ha detaljert kunnskap om inndelingsprinsippene og vassdragsnummerets oppbygging.

n-sho-aktiv-vur
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3.3

VISJONER OG NÆR FRAMrIDSMJSIKK

Den tekniske utviklingen for EDB og programvare går svært raskt, og
det er vanskelig å legge realistiske planer for hvordan informasjonsflyten vil gå i løpet av neste 10-års-periode. Det er imidlertid ikke
først og fremst teknikken som bør styre dette, men behov og en vel definert strategi. Den tekniske utviklingen bør kunne justere denne
strategien i marsjen.
Skal man sette opp en slik strategisk plan, må man være spesielt ambisiøs på vegne av brukergrensesnittet. Det er et faktum at alt for
mye informasjon ikke er tilgjengelig fordi det krever for stor brukerkompetanse. Framtidas databaser kan bygges større, mer slagkraftige og
komplekse i oppbyggingen. Nettopp derfor kreves det enkle søkerutiner
for å få fram akkurat den informasjonen man trenger, og på en forståelig måte.
Jeg skal prøve å vise noen slike muligheter i et forenklet scenario,
hentet fra ca år 2010:
Vi kan se for oss informasjonssystemet "NORMILJØ". NORMILJØ er ingen
sentralisert, stor miljødatabase, men en distribuert samling institusjonsdatabaser som kan knyttes sammen etter behov. All relevant, autorisert miljøinformasjon er samlet i et tverretatlig nettverk. Det
finnes forskjellige maskin- og programvare, og vidt forskjellige informasjonsysstemer med henblikk på formål, struktur, størrelse og kompleksitet og bearbeidingsgrad. Data ligger lagret både som tekst- og
tal l formasjon, kart, foto, video og lyd. Det kan spørres mot systemet
både i fri tekst (5. generasjonsverktøy, såkalt "statsrådsverktøy") og
som mer formaliserte spørresetninger. Vassdragsregisteret er en integrert del av dette informasjonssystemet.
Scenariet nedenfor tar utgangspunkt i en situasjon der en beslutningstaker, uten forhåndskompetanse i EDB, henter ut informasjoner fra
sin terminal. Brukerens spørsmål og svar er satt med ramme rundt, terminalens spørsmål og svar uten. De tekniske mulighetene (vindu, kartutsnitt m.v.) for hvordan systemet fungerer er selvfølgelig vanskelig
å vise i dette dokumentet. Det er derfor gitt noen korte kommentarer
til enkelte trekk ved dialogen:
Dialog

Kommentar

IJeg trenger miljøinformasjon I "5. generasjons språk" , programmet oppfatter ikke nødvendigvis setningen,
Javel, om hvilket tema?
men ordene "jeg", "trenger", "miljøinformasjon" hver for seg, og fraværet av "ikke" . Programmet forbereder
neste spørsmål.
IForuensint
Foruensint er ikke noe kjent
begrepet; skal være FORURENSNING

~

Programmet sjekker om begrepet finnes
i biblioteket over godkjent emneord,
og konstaterer nei. Deretter foretas
sammenlikning bokstav for bokstav,
som gir et kontrollspørsmål (og bekreftende svart) som resultat.

n-sho-aktiv - vur
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Dialog

Konvnentar

Hvilket medium er informasjonen om FORURENSNING
knyttet til?

Programmet må nå avgrense oppgaven
til et operasjonelt nivå. Derfor må
det nå gjøres en serie valg. Svaralternativet er rammet inn.

l.
2.

Jord
Luft

~

Ferskvann

4.
5.

Hav
Alle

Trykk lett på skjermen
VELKOMMEN TIL VASSDRAGSREGISTERET
På hvilken form ønskes informasjonen om FORURENSNING
og FERSKVANN?

Vassdragsregisteret inneholder ikke
mye informasjon om forurensning i
vassdrag, men gir førsteoversikten.
Herfra kan man bla videre i Vassdragsregisteret, eller ledes over til andre
datasystemer.

~Tematiske kart
2. Diagrammer
3. Tabeller

~ Litteraturhenvi sning
5.

Foto/video

Trykk lett på skjermen
(Norgeskart vises)
Pek på problemområdet med
et lett trykk.

Det zoomes inn et mindre område, eventuelt i flere operasjoner. Denne innzoomingen gjelder både for den videre
bearbeidingen av tema kart og for
litteraturhenvisning.

Utsnitt av Mlll-kart,
med REGI NE-grenser tegnet
inn for en delområder.
(Eks. Hurumlandet).

Problemområdet begrenses nå til en
mindre samling databærende polygoner,
identifisert med vassdragsnummer, som
bærer av tematisk informasjon.

Pek på de aktuelle nedbørfelt-enhetene med et lett
trykk på skjermen.

n-sho-akti y-yur
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Dialog

Kommentar

Samme utsnitt, med temainformasjon om forurensning, men området omkring
er sladdet ned.

Kartet kan f.eks. vise pH-verdier i
vassdraget, automatiske kal kingsstasjoner og aktuell dosering,
kloakkutslipp og målte avrenningsverdier fra jordbruket pr
dato i forhold til gjennomsnitt .

Ønsker du å få denne informasjonen på papirkart?

Vassdragsregisteret inneholder ikke de
målte verdiene, men står i kontakt med
dataseriene som inneholder dem.

~
Antall eksemplarer :

~

Veien fra skjerm til papir må være
kort, og kopiering bør kunne tas samtidig med plott.

VASSDRAGSREGISTERETS
RAPPORTBIBLIOTEK

Søket går automatisk videre, nå med
litteraturhenvisninger.

For vassdragsområde 010 .3Z
Sageneelva finnes det 314
litteratur-henvisninger om
FORURENSNING i FERSKVANN .

En ordinær søkerutine er her "automatisert" ved at brukeren allerede i
utgangspunktet får spørsmål om han
vil lese hele mengden. Deretter ledes
brukeren ned til et akseptabelt antall

Vil du se dem alle?
INEI I
Fra hvilken tidsperiode vil
du se referanser:
11992-951

Fra hvilke utgivere vil du
se referanser?
INVE, Fylkesmannen i Buskerud I
VASSDRAGSREGISTERETS
RAPPORTBIBLIOTEK
Tema: FORURENSNING
Sted: 010.3Z Sageneelva
Tidsperiode: 1992-95
Utgivere: NVE, Fylkesmannen
i Buskerud .

Fra lista som tilfredsstiller søket,
kan man nå gå videre .

n - sho - akt i v - vur
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Dialog

Konvnentar

Titl er:

* Sedimentasjon i Rødbyvatnet
1993

* pH i fisk i Sageneelva høsten 1994
* Kalkingsforsøk iSageneelva
under vårflommen i 1993.
Modellberegninger.

Effekten av biotopjustetJ rende
tiltak iSageneelva
i 1993. En evaluering.

*
*
*
*

•
•
•
•

Pek på skjermen med et lett
trykk dersom du ønsker mer
informasjon.
VASSDRAGSREGISTERETS
RAPPORTBIBLIOTEK

Forfatter: Jon Hansen
Tittel: Effekt av biotopjusterende tiltak i
Sageneelva i 1993 .
En evaluering .
Utgiver: NVE
Ar, sidetall: 1995, 37 sider
Emneord: Biotoper
Tiltak
pH
Flom

Finner man referansen interessant nok,
er veien kort til produksjon av rapporten, som ligger lagret på en slik
måte at den kan kalles fram av sysSammendrag: ---------------- temet, legges i køen og kopieres
opp automatisk.

Vil du ha kopiert hele
rapporten? ~

~
Antall eksemplarer: ~
Produksjonen settes i gang
kl 1415. Beregnet produksjonstid: 24 minutter.
Det scenariet som her er gjennomført, gir et "nyttig" resultat i situasjonen. Scenariet er ikke spesielt avansert eller teknologisk
umulig. Snarere tvert i mot; det aller meste finnes i dag, som isolerte programfunksjoner som kan settes sammen. Når det bare i liten grad
gjøres, har det sammenheng med at institusjonene ikke er modne for å
satse på det komplette informasjonssystem. Det er et lederansvar å
n-sho-akt i v-vur
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stake ut kursen for EDB-strategier i organisasjonene, Qg det er opp
til de EDB-faglige miljøene å peke på mulighetene for å utnytte EDB
t il å få fram den ri kt i ge informasjonen, uten å fortape seg i de "morsomme" eller "utfordrende" tekniske bagatellene.
All erfaring hittil tyder derfor på at nyutvikling og bruk av EDB som
et verktøy i miljøforvaltningen er et tidkrevende lerret å bleke. Utviklingen mot informasjonssamfunnet går atskillig langsommere enn det
er teknisk mulig. Det er imidlertid helt vesentlig å ikke tape målene
av syne, og sette opp en utviklingsstrategi som peker fram i realistiske etapper mot disse.
Denne virksomhetsplanen tar imidlertid ikke sikte på å sette opp
planer og angi etapper så langt skissert som over. Tidshorisonten for
planen er for kort til det. Men også en virksomhetsplan for et kortere
tidsrom må se ut over sin egen, snevre begrensning for å kunne se
framover, utover de helt dagsaktuelle problemstillingene.
I prosessen fram mot scenariet som vist over vil Vassdragsregisteret
kunne fungere som en av flere forløpere, i og med at vi allerede i dag
delvis kan påberope oss å ha noen av funksjonene som er beskrevet.

3.4

PLASS I MIUØFORVALlNINGEN

Det er i foregående kapitler nevnt at Vassdragsregisteret skal bli en
integrert del av et helhetlig informasjonsopplegg om miljøtilstanden i
vid betydning. Plassen i bildet, utviklingstakten og sluttresultatet
er imidlertid avhengig av mange faktorer. La oss her få peke på bare 2
helt klare usikkerhetsmomenter av stor betydning både for visjonene og
for den videre konkretiseringen av disse gjennom målstyring og virksomhetsplanlegging:
l. Miljøverndepartementets (MO) strategiske plan for miljøinformasjon
og konkretiseringen av denne bl.a. gjennom MISAM-programmet (MISAM
= SAMordning av MIljødata i Norge). Arbeidet med Vassdragsregisteret er rimelig godt i fase med MISAM-programmets prosjekt for referansesystemer (MINUT), og vi har tatt sikte på sterkere samordning av dette. Det er fortsatt litt uklart med framdriften og resultatet av dette programmet, men uansett vil utfallet påvirke
vinklingen av arbeidet med Vassdragsregisteret.
2. Regjeringen har gått inn for en betydelig slanking av NVE, en sterkere orientering mot energifaglige problemstilinger, men uten å
frata NVE noen av sine nåværende arbeidsoppgaver. Hvilken prioritet
Vassdragsregisteret vil bli gitt i den nye organisasjonen er ikke
bestemt.
Vi finner i sammenheng med dette grunn til å poengtere at Vassdragsregisteret som et tverretatlig og til en viss grad tverrfaglig informasjonssystem, må og skal orientere seg mot miljøspørsmål i vid betydning. Energifaglige problemstilliner utgjør en svært viktig del av
disse spørsmålene, men er en del, og ikke den eneste delen innenfor en
helhetlig problemorientering i vassdragsspørsmål.

n-sho - aktiv-vur
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4.

4.1

REStLTAlMAL, AKTIVITETER 00 RESSlRSER
REsuLTATMÅL OG AKTIVITETER MED VEKT PÅ

1990

For året 1989 ble virksomheten inndelt i delmål , arbeidsmål og løpende
virksomhet. Dette er forlatt, og alt kalles nå resultatmål. Resultatmålene danner et hierarki av over- og underordnede mål. Målene gjelder
hele planperioden 1990-92.
Aktivitetene har kortere tidshorisont enn resultatmålene. De er
uttrykk for milepæler i mål styringsprosessen, og en sterkere konkretisering av resultatmålene . I oversikten nedenfor er de satt opp i stikkords-form.
Oversikten inneholder alle resultatmål og aktiviteter . Resultatmålene
gjelder hele planperioden, mens aktivitetene i hovedsak er knyttet til
1990. En nærmere beskrivelse av planene for 1991 og -92 er gitt i kap
4.3 .

Resultatmålene i NVE er ordnet avdelingsvis, og for VU opereres det
med 18 resultatmål. Resultatmålene 4-12 og 14 i VU angår i liten grad
Vassdragsregisteret, og blir ikke gjentatt her.
Nedenfor er både resultatmål og aktiviteter stilt opp. For resultatmålene l, 2 og 3 er det 3 nivåer i hierarkiet. Feit skrift er resultatmål. Normalt skrift er aktiviteter på høyt nivå, og liten skrift er
aktiviteter på lavt nivå. Milepæl (kvartalsvis) og signatur for ansvarlig mål-/aktivitetsleder (se kap 2) er satt opp i oversikten, i
tillegg til budsjett-tall for timer og kroner for mål og overordnede
aktiviteter. Det er bare det ordinært tilsatte personellet som er ansvarlige ledere for aktivitetene.
VUR skal:
REsuLTATMÅL OG AKTIVITETER

MI LE-

ANsv.

TIMER

PÆL

1.

VEDUKEHOLDE OG OPPDATERE VASSDRAGSREGISTERET

I.l.

Vedlikeholde og oppdatere de eksisterende registrene i databasen.

1 . 1 . 1 . Vedlikeholde REGINE med nye i nndelin ger, Ajourføre med nye kr i terier og
nye datafelt .

KR

SHO
4/90

SHO

1.2.

Vedlikeholde og videreutvikle databa- 4/90
seløsningen.

AVO

1 . 2.1 . Sy sammen alle løse deler av Vass 4/90
dragsreg i steret i et helhetlig databasesys t em, både for ND-anlegg og PC .

AVD

1 . 2 . 2 . Vurde r e ove r gang til andre database løsn i nger , spes i elt knyttet opp mot
i nteraktiv karthåndter i ng .

AVD

n - sho-aktiv - vur

900

230

400

10

500

220

HHØ

1. 1.2 . Kvalitetskontrollere og kont i nuerl i g
Ajourføre de nye registrene i databasen.

4/90

1000

11

MILE- AHsv.

TDER 1000

PÆL
1.2.3. Vurdere og eventuelt anskaffe annen
maskin- og programvare .

2.

4/90

KR
AVO

HA

lITVmET VASSDRAGSREGISTERET TIL Å
OoFATTE TEKNISKE INNGREP, HYDROLOGISKE

1490

300

400

80

250

50

æJEKTER OG REFERANSESYSTEMER.

2.1.

Samle opplysninger om tekniske inngrep 4/92
knyttet til bruk av vassdrag i et databasesystem.

AVD

2.1.1. Ajourføre registersystemet for magasi- 4/90
ner og delmagasiner i samarbeid med
VVK.

AVO

2 . 1 . 2. Klargjøre kraftverksregisteret, bl.a .
med vassdragsnr-identifikasjon.

3/90

AVO

2 . 1.3. Modernisere forbygningsregisteret, og
initiere massivregistrering i VF.

2/90

SHO

2.1.4.

Initiere massivregistrering av terskler i VN .

2/90

HHØ

2.1.5. Opprette damregister og overføre nødvendige data fra VVT.

3/90

AVO

2.1 . 6. Finne fram til åjourholdsrutiner for
registrene over avløpsrensing og uts l i pp .

4/90

SHO

2.1.7 . Initiere innlegging av data over vann- 3/90
kilder og vannverk, enten fra SIFF
eller Fylkesmennene.

HHØ

2.1.8 . Initiere innlegging av data over fiskeoppdrettsanlegg, fra Fylkesmennene.

3/90

HHØ

2 . 1.9.

2/90

HHØ

2.1.10 Lage et helhetlig registeropplegg både 4/90
for nåværende tekniske inngrep og for
eldre vassdragsinnretninger. Vurdere
fotobehandling som integrert del av
databaseløsningen.

HHØ

2.2.

4/91

AVD

2 . 2.1. Utvide innsjøregisteret med flere da4/90
tafelt og flere enheter. Vurdere maskinell oppdatering fra digitale databaser .

AVO

Initiere innlegging av data over fisketrapper, fra ON.

Videreutvikle og utvide registrene
over hydrologiske objekter.

n-sho-aktiv-vur
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MILE-

AHsv.

TIMER

PÆl..
2.2 . 2 . Legge flere informasjoner inn i fosse-registeret og vurdere rutiner for
oppdatering og utvidelse av antallet
enheter .

3/90

JFH

2 . 2.3. Vurdere andre registre over hydrologiske objekter, eller informasjoner,
f . eks. elveregister, vannføringsregister m. m.

3/90

JFH

Videreutvikle og oppdatere referanse- 4/90
arkivet for rapporter. Gjøre disse
komplette for:

SHO

2.3.

1000
KR

250

40

340

60

100

20

• NVE-Vassdragsdirektoratets utgivelser
• NIVA's utgivelser
• Fylkesmannsembetenes utgivelser
• SFT's utgivelser
• DN's utgivelser
• NGU's utgivelser
• NHL's utgivelser
• GLB's utgivelser
• VR's utgivelser
• Andre
2.3 . 1. Videreutvikle rapportark i vet mot normaliserte tabeller.

4/90

SHO

2 . 3 . 2 . Få utviklet overføringsrutiner fra
LIBSYS .

2/90

SHO

2.3 . 3 . Komplettere rapportbiblioteket med nye 4/90
referanser fra NVE, NIVA, NHL, ON , GLB
og fylkesmannsembetene; fortrinnsvis
Telemark , Aust-Agder, Oslo/Akershus,
Nord-Trøndelag og Nordland .

SHO

2.4.

JFH

Teste ut, videreutvikle og oppdatere 4/92
referansearkivet for målestasjoner og
dataserier. Gjøre dem komplette for:
•
•
•
•

NVE's dataserier og målestasjoner
NIVA's dataserier og målestasjoner
GLB's dataserier og målestasjoner
Fylkesmennenes dataserier og målestasjoner

2.4 . 1 . Sluttføre utv i klingen av OSB - basens
fø r ste versjon .

1/90

JFH

2 . 4 . 2. Legge inn test-data fra NVE, NIVA og
Fylkesmannen i Nordland.

3/90

JFH

Opprette og teste ut referansearkiv
4/91
for prosjekter i nær sammenheng med
referansearkivene for rapporter og dataserierjmålestasjoner.

SHO

2.5.

n-sho-akt i v-vur
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MILE- AHsv. TDER 1000
PÆL

KR

2 . 5 . 1 . Designe databaseopplegg for prosjekter 4/90
og programmer .

SHO

2 . 5 . 2 . Teste ut dette opplegget i samarbeid
med programansvarlig for et forskningsprogram .

4/91

SHD

Integrere referansearkivene i det sen- 4/92
trale miljø-referansearkivet for Norge.

SHO

2.6.

2.6.1. Gi konkrete forslag til et miljøreferansesystem under MISAM-hatten .

4/92

SHO

2.6.2 . Tilpasse Vassdragsregisterets referan- 4/92
searkiv til det som blir det nasjonale
miljø-referansearkivet .

SHO

3.

HA FRAMSTILT VASSDRAGSREGISTERET PÅ

150

30

1500

650

800

100

300

400

200

100

KART.

Klargjøre de digitale kartbasene for
Norge.

2/90

AVO

3.1.1 . Klargjøre resten av Norge (Lindesnes
til Sunnmøre og Målselvvassdraget til
Grense Jakobselv) ved hjelp av IGSrutiner.

2/90

AVO

3 . 1.2 . Kvalitetssjekke eksisterende baser .

2/90

AVD

3.2.

Videreutvikle de digitale kartbasene
med forbedret kartbehandlingsverktøy.

4/90

AVO

3 . 2.1 . Fullføre kravspesifikasjon til nytt
GIS-verktøy, sende ut tilbudsinnbydelse og fatte beslutning om videre
strategi .

2/90

AVO

3 . 2.2 . Starte uttesting av de aktuelle verk tøyene .

3/90

AVO

3 . 2 . 3 . Vurdere grensesnitt og overføringsrutiner til annen programvare.

4/90

AVD

3.1.

3.3.

Dokumentere REGINE's inndeling på kart
• i målestokk 1:50.000
• i en kartbok i målestokk 1:500.000
• på kart i fritt valgte målestokker
etter behov

3 . 3 . 1 . Skaffe til veie et landsdekkende sett
i målestokk 1:50 . 000 plott med REGINE's feltgrenser inntegnet .

n - sho-aktiv-vur
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MI LE- AHsv. TIMER 1000
PÆL

KR

3 . 3.2 . Utvikle og sette i gang produksjons4/90
rutiner for masseproduksjon av tilsvarende 1:S0.000-kart .

SHO

3 . 3.3. Fullføre påbegynt arbeid med kartboka
i målestokk 1:S00 . 000.

3/90

SHO

3.3 . 4 . Kunne dokumentere REGINE's inndeling
4/90
på kart i fritt valgte målestokker til
dem som ønsker det .

AVO

3.4.

JFH

Framstille flere tema på digitale kart 3/90

3.4.1. Legge flere informasjonstyper inn som
integrert del av databasen; isohydater, kommunegrenser og -navn/-nr,
kartbladavgrensning m.m.

3/90

AVD

3 . 4 . 2 . Produsere temakart ut fra INNGREPbasen og OSB-basen .

2/90

JFH

13.

HA

13.1.

Kunne lagre og framstille vassdragsni- 4/92
vellementene etter moderne, EDBgrafiske prinsipper.

13.2.

Kunne konvertere nivellementene etter 4/92
forskjellige standarder for referansehøyder m.m.

13.3.

Kunne framstille forenklede nivelle- 2/90
mentsskisser ut fra dataene (HOH, avstand fra havet) i REGINE.

15.

REPRESENTERE

15.1.

Drive kontinuerlig informasjonsarbeid 2/90
omkring Vassdragsregisteret. Ajourføre
eksisterende materiell.

SHO

15.2.

Utarbeide ny informasjonsfolder, eks- 4/90
empelkart, video. Sørge for å spre materiellet.

SHO

15.3.

Ajourføre brukerhåndboka.

3/90

SHO

15.4.

Delta aktivt i samordningsdebatten um- 4/90
kring miljødata, bl.a. i MISAMprogrammet og gjennom ledelsen av MINUT-prosjektgruppa.

SHO

15.5.

Delta i diskusjonen om hvordan eldre
vassdragsinnretninger skal forvaltes
framover.

SHO

SYSTEMATISERT OG SIKRET EKSISTERENDE VASSDRAGSNIVELL..EÆ:NTER.

NVE

n-sho-aktiv-vur
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50

50

10

1200

150

HHØ

SHO

OG INFORMERE UTAD.

200

15

MILE- AHsv. TDER 1000
PÆL

KR

15.6.

Delta i andre prosjektgrupper når
dette er naturlig, f.eks. i vannbruksplan-sammenheng, evaluering av
slike planer o.l.

SHO

16.

ØkE

SK)

EGEN KCJoFETANSE.

Systematisk øke avdelingens kompetanse
i spørsmål angående:

200

50

100

-

600

7,5

AVO

16.01 • Geografiske informasjonssystemer
(GIS)
16.2.

• Databaseverktøy

AVO

16.3.

• Operativsystem og maskinløsninger

JFH

16.4.

• Prosjektledelse og administrasjon

SHO

17.

DELTA I PROSJEKTARBEID INTERNT I

NVE.

SK)

Delta aktivt i interne prosjektgrupper
i NVE, gjennom f.eks.
17 .1

• Å lede GIS-utvalg i Vassdragsdirektoratet

3/90

AVO

17.2.

• Å ta ansvar for videreutvikling av
NVE's interne institusjonsregister.

4/90

AVO

17.3.

• Delta i EDB-utvalg i NVE

17.4.

• Utvikle foto-registreringssystem i
NVE

17.5.

• Være tilgjengelig for annet prosjektarbeid.

SHO

18.

ADMINISTRERE, DELTA I AWELINGSINTERN
VIRKSCMtET •

SK)

JFH
4/90

SHO

Administrere virksomheten i VUR spesielt og VU generelt gjennom:
18.1

• Å delta på avdelingsmøter

18.2.

• Å utarbeide virksomhetsplaner og
følge opp disse

18.3.

• Holde kontormøter og delta i fagrelaterte møter

n-sho-aktiv-vur
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Både resultatrnålene 1990-92 og aktivitet for 1990 er ambisiøse nok.
Under resultatrnålene l, 2 og 3 er det listet opp i alt 38 til dels arbeidskrevende aktiviteter for 1990, og under resultatrnålene 13 og
15-18 er det listet opp 20 mål på lavere nivå. De fleste vil måtte få
aktivitet i 1990. Aktivitetene er fordelt på 4 medarbeidere, % førstekontorfullmektig og innleid arbeidskraft. Likevel opplever vi at brukerne av Vassdragsregisterets tjenester gjerne hadde sett en enda
høyere utviklingstakt. Dette krever i så fall ressurser i form av både
midler Qg mannskap. Dette kommer vi tilbake til i neste kapittel .
4.2.

BmSJETT 1990

Budsjettet er satt opp
rnål l, 2 og 3 (de mest
nivå for aktivitetene,
sultatmålet gjengitt i

på samme måte som resultatrnålene. For resultatfininndelte) er de også satt opp på høyeste
for resultatrnål 13 og 15-18 er bare selve rebudsjettet og bare på det høyeste nivå.

I budsjettet er Lønn og kontorutgifter for ordinært personale og den
ene tidsbegrensede stillingen (Holmqvist) holdt utenfor, mens lønn til
oppdragsfinansiert stilling (Voksø) er tatt med, fordi denne må dekkes
inn ved oppdragsinntekter.
Timebudsjettet er satt opp på bakgrunn av erfaringene med fjorårets
registreringer.
Oppstillingen ser slik ut for 1990:
INNTEKTER

Miljøverndepartementet, grunnbevilgning
kr
Abonnenter, engangsavgift + vedlikeholdsavgift
Løssalg, konsulenttjenester m.m.
Inntekter fra avdelingen
Konsesjonsavgiftsfondet
Prosjektmidler m.m.
NVE, til innkjøp av utstyr/program

150.000
150.000
100.000
100.000
850.000
150.000
200.000

KR

1.700.000

n-sho - akt i y-yu r
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UrGIFTER

TDER

o.

KRoNER

42.514,57

Underskudd fra 1989

l. Vedlikeholde Vassdragsregisteret
l.1 Vedlikeholde registre
1 . 2 Videreutvikle databaseløsn .
- Faste utgifter kr 70 . 000
- Rep . service
50 . 000
- I nnk j øp
100.000

Tekniske inngrep
Hydrolog i ske objekte r
Referansearkiv RAPPORT
Referanseark i v OSS-basen
Referanseark i v PROSJEKT
Integrere mot MISAM

400
250
250
340
100
150

3. Kartframstilling
3.1
3. 2
3.3
3.4

10 . 000
220.000

1490

2. Utvide Vassdragsregisteret
2.1
2. 2
2.3
2. 4
2.5
2. 6

230.000

900
400
500

300.000
80 . 000
50 . 000
40 . 000
60 . 000
20 . 000
30 . 000

650.000

1500

Klargjøre kartbase
Videreutvikle kartverktøy
Dokumentere på kart
Temakart

800
300
200
200

13 Vassdragsnivellement

100 . 000
400.000
100 . 000
50 . 000

50

10.000

1200

150.000

16 Øke egen kompetanse

200

50.000

17 Prosjektarbeid internt

100

18 Administrere, intern virksomhet

600

15 Representere, informere

Fravær (sykdom, annet)
Lønn Voksø

200
6240

7.485,43
260.000
1.700.000

På INNTEKTSSIDEN søker vi Miljøverndepartementet om tilskudd på kr
150.000 til drift, videre utvikling og til abonnementsservice overfor
Fylkesmannsembetene, DN og SFT .
Vi regner videre med å få bedre tilgang på abonnenter og ditto høyere
inntekter etter hvert som vi nå også kan eksportere digitale kart på
SOSI-format. Løssalgsinntektene er omtrent uforandret fra 1989.
Inntekter fra "avdelingen" er inntekter fra de andre kontorene i VU
ved salg av tjenester. Beløpet er høyere enn tidligere, men over halvparten er allerede kommet inn, særlig i forbindelse med nivellementsoppdrag i Lierelva.
Konsesjonsavgiftsfondets midler er sikret.
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18
Prosjektmidler er tilskudd fra MISAM-programmet til referansearkiv,
fra Riksantikvaren til eldre vassdragsinnretninger m.m. Drøyt halvparten av beløpet er sikret.
NVE's bidrag er øremerket GIS-verktøy, og er overført fra 1989. De er
i prinsippet sikret.
På UTGIFTSSIDEN følger inndelingen oppsettet for målstyring. Avsnitt 1:
Vedlikehold og videreutvikling legger beslag på mye tid, og også midler, hvor en del er faste som det ikke kan gjøres noe med. Mulige
innkjøp er flere pe'er og printer/liten plotter. Det er ikke tatt beslutning om dette ennå.
Under avsnitt 2, Utvide Vassdragsregisteret, er det også i år kalkulert med å bruke midler til å initiere datainnlegging fra andre institusjoner, noe til utvikling av databaseløsningen og noe til timelønnet
prosjektmedarbeider, Lars Tore Martinsen. Dette siste gjelder til prosjektet "Eldre vassdragsinnretninger" som hører inn under post 2.1, og
Steinar Pettersen til INNGREP-databasen.
Avsnitt 3; Kartframstilling, er fremdeles den største enkeltposten i
kronebudsjettet, og stor også i timebudsjettet. Lars Stalsberg, ~
Einan og Lars Tore Martinsen er timeengasjert med kartbasen. Videreutvikling av kartverktøyet mot GIS-verktøyer den største utgiftsposten.
Prosessen er satt i gang. Kartproduksjonen i målestokk 1:500.000 skal
avsluttes i 1990. De største kostnadene til dette prosjektet kom i
1989. Utvikling av tema kart er satt i gang med installering av SUPERMAP fra Norsk Regnesentral.

Postene 13-18 trenger ingen kommentarer ut over det som er skissert i
kap 4.1.
Vi har kalkulert inn halvparten så mye fravær som i 1989. I fraværet
er ikke inkludert lunsjpauser. Dette betyr at et årsverk er satt til
1600 timer eksklusive pauser.
Vi har 4 rimelig sikre stillingshjemler i 1990, selv under den pågående omorganisering. Ett årsverk er på 1600 timer, etter at lunsjpauser
er trukket fra. Dette skulle gitt et totalt timeanslag på 1600 x 4 =
6400 timer, men en av medarbeiderne har 90% stilling. Sluttsummen blir
derfor 6240 timer.

4.3 MÅL

OG RESSURSER FOR

1991

OG

-92

Målene som er skisssert i kap 4.1 gjelder hele planperioden, og også
videre framover. Målene er så pass generelt formulert at det ikke har
vært naturlig å sette opp dato for milepæl. For overordnede aktiviteter er det satt opp milepæl-datoer som tildels går ut over 1990.
Det er for tidlig å sette opp time- og kronefordelt aktivitetsfordelt
budsjett også for 1991 og -92. Vi vil imidlertid i stikkordsform peke
på noen sentrale aktiviteter innen hvert resultatrnål for de to neste
årene, og med angitt år for milepæler.
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VUR skal:
MILEPÆl.

l. VEDLIKEHOLDE OG OPPDATERE VASSDRAGSREGISTERET
•
•
•
•

Vedlikeholde
Vedlikeholde
Anskaffe mer
Vise vannets

REGINE
øvrige registre
slagkraftig programvare
veier i et regulert system

1992
1992
1991
1992

2. HA UTVIDET VASSDRAGSREGISTERET TIL Å OMFATTE TEKNISKE INNGREP, HYDROLOGISKE OBJEKTER OG REFERANSESYSTEMER
• Tekniske inngrep knyttet til

*
*
*
*
*
*
*
*

de eksisterende registrene
overføringssystemer, kanaler
minstevannføring
grusuttak
skjæring/flytting av elvekanter
tipper/masseuttak
kalkingstiltak
jordvatningsanlegg

1992
1991
1991
1991
1992
1991
1991
1992

• Hydrologiske objekter

* flere sjøer i INNSJØ
* flere fosser i FOSS
* vannføring på 30-års-perioder

1991
1992
1991

• Referansearkiv

*
*
*
*

flere leverandører til RAPPORT
flere leverandører til DSB-basen
operativt PROSJEKT-register
integrere mot MISAM

1992
1992
1991
1992

3. HA FRAMSTILT VASSDRAGSREGISTERET PÅ KART

* integrere kart- og egenskapsdata
* forbedre rutiner for kartproduksjon

* utvikle søkerutiner fra digitale kart

1992
1991
1992

13.HA SYSTEMATISERT OG SIKRET EKSISTERENDE VASSDRAGSNIVELLEMENTER

* lagring og framstilling på EDB
* konvertering etter forskjellige ref. høyder

1992
1992

De øvrige resultatmålene har mer karakter av løpende virksomhet, og
det ventes liten endring i disse.
Ressurstilgangen framover er uklar. Planene tar imidlertid utgangspunkt i de samme personalressurser som nå, og med samme hovedtrekk i
finansieringen. For 1991 er det søkt om en bevilgning på kr 850.000
fra Konsesjonsavgiftsfondet.
n - sho - akt i v - vu r
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BmSJETTET SER I HOVEDTREIQ( SUK UT:

INNTEKTER

Miljøverndepartementet, grunnbevilgning
Abonnenter
Løssalg, konsulenttjenester
Konsesjonsavgiftsfondet
Prosjektmidler, m.m.
NVE, til innkjøp

1991

1992

150.000
150.000
150.000
850.000
150.000
200.000

100.000
150.000
200.000
850.000
200.000
200.000

1. 650. 000

1.750.000

UTGIFTER

l.

2.
3.

13.
15.
16.
17.
18.

Vedlikeholde Vassdragsregisteret
Utvide Vassdragsregisteret
Kartframstill; n9
Vassdragsnivellement
Representere, informere
Øke egen kompetanse
Prosjektarbeid internt
Administrere, intern virksomhet
Lønn oppdragsfinansiert st i 11 ing

SlJ.1

1991

1992

500.000
100.000

400.000
200.000

450.000

550.000

50.000
100.000
100.000

50.000
100.000
50.000

350 .000

400.000

1.650.000

1.750.000

Alle oppstillingene tar utgangspunkt i uendret inndeling og nummerering av resultatmålene. I den omorganiseringsprosessen som NVE er inne
i, er dette urealistisk. Når det likevel er gjort slik, er det for å
vise sammenhengen mellom 1990 og årene videre framover, fra det ståstedet vi har i dag.
Budsjettet forutsetter en noenlunde uendret finansieringssituasjon fra
dagens. Også her kan det skje store endringer, som resultat bl.a. av
omorganiseringen. Det behøver imidlertid ikke nødvendivis å gå slik:
Arbeidsoppgavene består også i den nye organisasjonen, og finansieringskildene vil for en stor del være de samme. Det største usikkerhetsmomenter knytter seg imidlertid til den største inntektsposten;
nemlig Konsesjonsavgiftsfondet, hvis framtidige skjebne ikke er
avgjort pr i dag .
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4.4

FORUTSETNINGER FOR PLANENE

En sak er å få budsjettet til å gå opp rent teknisk. En helt annen sak
er å få utført alt som skal gjøres med de rådende rammene. Vi har et
stort og ambisiøst program for 1990 og for hele planperioden, men ikke
stort nok! Det vil bli utført arbeid på alle aktivitetsområdene som er
skissert tidligere i kapitlet, men det skulle vært utført mer, hurti gere og med større autoritet og gjennomslagskraft.

A opprette vassdragsinformasjonssystem som gir informasjon og som kan
brukes enkelt er avhengig av tre forhold:

1. At systemet er brukervennlig og veldokumentert.
2. At det ligger tilstrekkelig informasjon i systemet, dvs. at noen
tålmodig har matet inn data.
3. At det informeres tilstrekkelig om datasystemets eksistens .
Vassdragsregisteret er i ferd med å få en tilfredsstillende karakter
innenfor alle disse tre forutsetningene, i forhold til medgåtte ressurser. I forhold til behovet er det langt igjen .
Fram til nå har mannskapsmangelen vært det mest prekære i VUR. For å
bøte på dette har vi leid inn mye tilfeldig arbeidskraft, satt disse
inn i systemet, for så å vinke farvel etter en stund, fordi vi ikke
har hatt hjemler, midler eller fysisk plass til dem . Det er mannskapsmangel som gjør at databasen ikke er proppfull med informasjon. Vi
trenger folk både til å laste inn data, til å initiere og lede innlasting av data i andre avdelinger og institusjoner, og til å informere. Videre må vi opparbeide solid egenkompetanse også på alternative databasestrategier og kartverktøy. Spisskompetansen kan kjøpes,
forutsatt at det finnes både midler Qg personell til å administrere
denne spisskompetansen, samtidig med at basisarbeid utføres.
Vassdragsregisterets brukere har ved flere anledninger, men spesielt i
forbindelse med våre 1-2 dagers brukerforum i 1986, -87 og -89 pekt på
sterke behov for oversiktlige data om vassdrag og nedbørfelt. Det har
-også ved gjentatte anledninger vært pekt på at det ikke er noen
rimelig sammenheng mellom oppgaver og ressurser innenfor dette feltet.
Stillingsrammen er gradvis økt fra 2 stillinger i 1982 til dagens 4.
Det er imidlertid ingen overdrivelse å hevde at vi kunne hatt bruk for
10.

Arbeidsgruppen som har vurdert NVE's framtidige oppgaver og organisering er innstilt på at Vassdragsregisterets 4 stillinger i oppbyggingsfasen inntil videre kan opprettholdes, men at virksomheten i
drifts- og vedlikeholdsfasen kan reduseres, fordi oppbyggingsfasen er
over. Resonnementet kan virke rimelig nok, men forutsetter i utgangspunktet at Vassdragsregisterets 4 stillinger i oppbyggingsfasen
var tilstrekkelig. Vi kan dokumentere at dette ikke er tilfelle, og
vil derfor framheve at en varig reduksjon bare er å fortsette linjen
med underbemanning; noe ingen er tjent med . Vassdragsregisteret er et
system i kontinuerlig utvikling. Det har et høyt nyttepotensiale, men
må tildeles tilstrekkelige ressurser for at nytteeffekten skal oppnås .
Man får ingen nytteeffekt uten innsats.
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Arbeidsgruppen som har vurdert NVE's organisasjon konstaterer at innenfor NVE's rammer bør etaten ha tilstrekkelige muligheter til å
bygge opp en fleksibel organisasjonsstruktur tilpasset behov. I NVE's
uttalelse til denne innstillingen er det også framhevet at etaten må
gis mulighet til selv å prioritere innenfor gitte rammer. A framskaffe
viktige data til rett tid og på rett sted bør bli et satsingsområde
for ·det nye NVE. Forutsetningen for at dette skal være mulig må Vassdragsregisteret som et minimum få beholde de 4~ årsverk som i dag disponeres til arbeidet. På litt lengre sikt bør det settes opp en opptrappingsplan, i samarbei.d med Rådet for Vassdragsregister~t og brukerne av tjenesten.
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