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3.

orga nisasj ons form behan dlet og vurdert. Deretter fø lger

( av snitt 4) en gj ennomgåelse av de sammenhenger det er

mell om oppgav ene. I avs nitt 5 dr øftes de organisasj ons-

alternat iver som en har fes tet seg ve d som akt uelle.

Avsnittene 6 og 7 gir så en saml et vurder ing av alt er-

nativene og NVE' s konklusj on og forsl ag.

Statens funksj oner på vassd rags- og elektrisit etsvesenet s

område.

En del av sta tens funk sj oner på vassdrags- og elekt risi-

tetsvese nets områd e er fast lagt i lov givning og i regler

hj emlet i lov. Det gj elder bl. a. utøv elsen av myndighet
til å gi kons esj oner og tillatel ser etter vassdrags - og

elektris itetslovgi vningen og av kontr ollen med vilkår

for slik e. Også ut øvelsen av tilsyn med elektr iske anleg g

og med vassdr agsanlegg er fastla gt ved lov . Andre opp-

gav er er knyt tet til bestyrelsen av statse iendom med til-

kny tning til arbeidsfe ltet, som f. eks. kra ftverk og

kan aler, elle r de gj eld er forber edelser og gj ennomf øring

av beslutning er om sta tstiltak ( f. eks. sta tsreguler ing

elle r utbyggin g av vass drag, kra ftledningsb ygging, for-

bygn ingsanlegg , stønads ordninger) . En tred j e gruppe ut-

gj øres av undersø kelsesfun ksj onermed sikte på å skaffe
kun nskap om f eltet. Hit hører de hydrologi ske under søk-

else r, unders økelser av landets vannkraft, oversikt over

elektris itetsforbr uket o. l. Som en fj erde grup pe kan

nevnes de funksj onersom består i generelt å våke over

off entlige og allmenne interesse r i vassdr agene og i

landets elektrisit etsforsyn ing.

Omfanget av disse funk sj onene er varierend e, avheng ig

av den politi kk som fø lges, av konj unkture ne, av be-

vil gninger og andre fo rhold, men har gj ennom etterk rigs-

tiden hatt en til dels ster kt økende tendens.
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mate riale og de synspun kter som ble fremla gt i for-

bind else med saken er søkt tatt med i gj ennomgåelsen

i avsnit t 3. 6 og 3. 7 nedenfo r.

Som nevnt i avsnitt l er organis asj onsspør smålet for

NVE omtalt i St. meld. nr. 100 fo r 1973-74 om energi-

fors yningen i Norge i f remtiden ( pkt. 13. 2 s 33 og

pkt. 15. 5 s. 42) . Bakgr unnen for dette er Regj eringe ns

syn på nødvendighe ten av en bevisst samfunnsmes sig

sty ring for å virkelig gj øre de nye mål i energipoli tikken.
I denne sammenheng er nevnt et at hele kra ftforsynin gen

bør samles i et landsom fattende andelslag hvor state n

bør ha et bet ydelig koo rdinerend e ansvar. Det er her

samtidig bebu det at NVE' s organi sasj onog spørsmåle tom

utsk illelse av den "for retningsm essige" del av NVE's

virk somhet vi l bli beha ndlet.

Meld ingen ble behandlet av Stort inget i 1975, j fr. I nnst.

S nr . 255 for 1974-75, avsnitt 28. april 1975 og St . forh.
nr. 35 for 13. mai 1975 s. 4123 flg. Stort ingets ind u-

stri komitê ut talte i in nstilling en ( s. 30, l. spalte) :

" Komiteen er sand med Regj eringa i at det er svært viktig

å få ei rasj onell og samfunnsme ssig ynskj elig ut-

bygg ing og sa mkøyring av heile elektrisite tsforsyni nga

og at det dif or er både viktig og riktig å gj ennomdrøfta

den organisas j onsform asomkraft forsyning ai landet vårt

har i dag. Men sj ølv om Regj eringa i denne meld inga

har reis t store og viktige både prins ipielle og praktisk e

spørsmål i ti lknytnadt il organi sasj onsfo rmafor norskt

kraftfor syning, meinar komit een likev el at der er ikkáe

gru nnlag for i St. meld . nr. 100 å drøfta realitet anei
dei spørsmål som Regj eringahar reist.

_Komitêenrekn ar med å koma atten de til des se viktig e
spør småla når meldinga om den fr amtidige organiseri nga

av det norske kraftsyst emet lig g føre. "
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Grunner for omorganise ring. - Pr aktisk/ad ministrat ive

hens yn.

Foruten de prinsip p-spørsm ålsom er nevnt under avsnitt

3. 6 har

en rekke praktisk/ administra tive grun ner for omorganiser ing

av NVE.

det i orga nisasj onsd røftingen e vært tru kket frem

Også her har spørsmålen efor en stor del angått
den "for retningsme ssige" vir ksomheten .

Probleme r knyttet til samli ngen i én etat.

NVE' s arbeids felt er av grenset t il vassdra gs- og ele ktri-

sitetsve sen, men r ommer meget forskj elligartede arbeids-

oppg aver, fra tunneldri ving til utarbeidel se av fors krif-

ter for elektrisk materiellk ontroll, fra tilsyn med dam-

anle gg til behandling av spørsmål om finan siering av

elek trisitets forsyninge n. Oppgavenes mangfoldighet krever

et diffe rensiert personale som stille r ulike kr av til or -

gani sasj on og ledelse. Felles r etningslin j er for vi rksom-

hete n kan let t vanskeli ggj øre lø sningen av arbeidsop pga-

vene på de enkelt e områder.
høyst ul ik karakte r.

Arb eidsoppgav ene har også

Noen er pf eget av j evn rutine ( hydro-

logi ske obser vasj oner) , andre av j evn ruti ne med sj eldnere

krit iske fase r ( drifte n av elekt risitetspr oduksj ons - og

over føringssy stemet) , andre igj en av tidsp ress og hy ppig

behov fo r hurtige omlegginge r ( anlegg svirksomh eten) .

Samlinge n i én eta t av de omfattende arbeidsopp gaver det

her gj el der gir i dag en ett er norske forhold stor orga-

nisa sj on som vanskelig kan sammenlignes med den eta t som

Etatens stør-

Heller

opps to i l92l dasümling en ble gj ennomført.

reise er imidlerti d i seg se lv neppe noe proble m.

ikk e synes den vekst so m etaten kan tenke s å få i t iden

fre mover, å gi den et omfang som gj ør stør relsesmom entet

Veksten kan imidl ertid ha medført ell er

tenkes å medføre at man ved en oppdel ing nå kan få så
tungtvei ende.

stor e enheter at en ikk e taper de fordeler som saml ing

i si n tid ga.

V
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Veksten og andre f orandring er kan ogs å ha forr ykket

bal ansen mell om arbeid soppgavene og mellom organisa sj ons-

leddene slik at sa mlingeni én etat i kke blir så tj enlig

og harmo nisk som t idligere. Viktige, men små arbeidsopp -

gav er kan bli stillet i skyggen av større. Hensyne t til

en oppga ve kan gi unødvendi ge og uhel dige kons ekvenser

for andre oppgaver.

Ser en på for holdet mel lom antal l ansatte i de enke lte

vir ksomhetsg reneri NVE i dag, f år en et umiddelba rt

inntrykk av ubalan se om en skiller mellom de " forretning s-

messige" oppg aver og de andre. Ca. 88 % er beskj ef tiget

med arbeid kn yttet til drift og anlegg av statens del av

hovedsys temet for elektrisi tetsforsyn ingen, mens ca. 12 %

tar seg av de øvrige vassdrags- og elektri sitetsfor synings-

oppgaver. Funksj onærf ordelingen er tilsva rende ca. 81 %

og 19 %. En ytterlige respalti ng viser disse tall når en

for deler fell espersone ll på de r espektive grener ( f unk-

sj onærfordeli ngen i parentes) :

Planlegging og byggi ng av sta tens
kraftverk og linj er 65, 5%_(39, 2%)

Drift av statens kr aftverk og linj er 21, 7% ( 40, 7%)

Produ ksj on og omsetning av statskr aft 0, 8% ( l, 6%)

" Forretnin gsmessige " oppgaver 88, 0% ( 8l, 5)

Forbygging s-, senki ngs- og fl omskade-
arbeider 5, 1% ( 3, 6%)

Hydro logiske undersøkels er m.v. 2, 4% ( 4, 9%)

Vassd ragskonses j oner, va ssdragstil syn,
vassdrags undersøke lserog nat urvern-
tilta k 1, 0% ( 2, 4%)

Vassd ragssaker 8, 5% ( lO, 9%)

Elektrisit etstilsyn og forskr ifter 1, 9% ( 4, l%)

Elektrisi tetskonse sj oner,samordning av
landets el forsyning , statsstø nad og fi nan-
siering et c. ` 1, 6% ( 3, 5%)

Elektrisit etssaker 3, 5% ( 7, 6%)
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ramme for NVE' s vir ksomhet, men få en egnet for m

for den "forre tningsmes sige" del av virksom heten.

NVE' s hovedsty re og gene raldirekt ør ville om slik

myndighet ble deleg ert fra departement et, komme i

samme sti lling til dette sel skap som departemen ts-

sj efen og departeme ntet har til statsa ksj eselsk aper

under ved kommende departemen tn Det vi l gi mulig het

for koord inering på NVE' s pl an av virk somheten i

sels kapet med etatens vi rksomhet for Øvrig.

Ordn ingen vill e i forme n så vidt en kan se svare

til den man har for A/S Nors k Spisevog nselskap

under Nor ges Statsb aner. Det vil imid lertid dr eie

seg om et selskap av en helt annen stø rrelsesor den.

Ordningen vil ikke løse de prinsipiell e innvend inger

som er brakt f rem overf or den nåv ærende ord ning i en

etat , og vil t rolig ikk e gi prakt iske forde ler av

særlig betydning.

Oppr ettelseav et sampr oduksj ons lag som fo rutsettes
ved avtal e med all e landets kraftprod usenterå få
over latt dispo neringen av alle deres kraftv erk og

linj er fo r optimal drift av systemet. Kraftpro du-
Osentene var forutsa tt a beho lde eiendo msretten til

anleggene og fortsa tt stå fo r utbyggin g av nye kraft-

verk og l inj er. Ordningen vil da for statens vedkom-

mende bety avl asting fo r driftso ppgavene, men ikke

endre utb yggingsopp gavene. Den vil kr eve et st ort

arbeid med utformin g av avta ler om de Økonomisk e

forhold ved de verk som skal "leieoper eres", om

vedlikeho ld m.v. , og gir neppe fordele r som opp-

veier det te. Mye av fordele ne ved fel lesdrifte n

blir tatt hånd om gj ennom sa mkj øringso rdninger og

-avtaler idag, og i nteressen for å del ta i samkj ørings-

ordninge r vil trol ig Øke med stigende priser på til-
feldig kr aft og der med ytter ligere min ske de fo rdeler

en ville kunne oppn å ved et samproduks j onslag.
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Vedlegg 2

FORDELING AV HOVEDKONTOR ETS PERSONA LE ETTER GRUNNUTDANNING

Sivilingeniør

Cand. real

Cand. jur.

Cand. oecon

Sivilokonorn

Landbruksakademiker

Annen hoyere utdanning

Bedriftsokonom

å 2-3 årig distriktshogsk.

2-3 årig teknisk skole

Annen postgymn. utd.

Artiüm/handelsgymnas

Annen utdanning

Totalt

Totalt hoyere utd.

Totait postgymn. utd.
ekskl. hovere utd.

NVE ,
Hovedktr.
Ialt.

202

21

14

4

5

14

10

2

0

88

20

42'

180

602

270

110

Generaldir. Elektrisi-
Adm. dir. tetsdirekt.
A -direktorzh

4 JA 30

10 2

1 2

2 2

2

9

9 2

14 5

63 14

105 66

19 . 36

9 11

Vassdrags- Dir. for
direktoratet Stats kraft- %

verkene

21 147 33,5

20 1 3.5

1 1 2,3

1 0,7

1 0,8

6 8 2,3 7

3 5 1,7

1 1 0,3

0,0

13 66 14, 6

3 6 3,gm~

9 14 7,0

34 69 29,8

111 320 99,S _

51 164 44, 8 1

17 73 18,3


