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1. Innledning og bakgrunn

Oppdrag: En ad-hoc gruppe' fikk i oppdrag fra DM å gjennomføre en intern evaluering av NVEs
måloppnåelse og i hvilken grad organisasjonsendringene i 2000 har hatt betydningfor
måloppnåelsen.

Hensikt: A undersøke i hvilken grad organisasjonsendringene i 2000 har ført til bedre måloppnåelse
perioden 2000-2005. Og hva bør eller kan føre til behov for organisasjonsjusteringer fremover?

Prosjektgruppa i Utviklingsprosjektet la frem sin rapport våren 2000, ny organisasjonsmodell ble valgt
og forberedt i løpet av høsten samme år og iverksatt fra 01.01.2001. En hensikt med endringene i 2000
var "økt oppgaveorientering". Siden 2000 har det vært gjort flere mindre justeringer i avdelingene og
gjennomført en rekke tiltak for å effektivisere gjennomføringen av oppgavene. Det ønskes nå en
overordnet gjennomgang eller evaluering av i hvilken grad målene for NVE er nådd og i hvilken grad
organisasjonsendringen i 2000 hadde betydning for dette. Du kan Iese mer om bakgrunn, mål og
sluttleveranse i vedlagte prosjektavtale.

Spørreskjemaet er vedlagt. Undersøkelsen ble tilrettelagt elektronisk fra AIT.

Utval o sva rosent: Det ble sendt ut 60 spørreskjema og det kom inn 42 svar. Det gir en
svarprosent på  70 %. Alle i utvalget har vært tilsatt i NVE i hele den nevnte perioden.

Det statistiske tallgrunnlaget er godt iforhold til målgruppafor undersøkelsen. Det kvantitative
resultatet bør derfor kunne oppfattes som solid..

Likevel må vi væreforsiktige med å tolke eller trekkefor bastante konklusjoner ut fra enkeltutsagn,
men rapporten påpeker noen tendenser. Svarene på de åpne spørsmålene er forsøkt samlet under
felles tema som flere respondenter har berort. Sitater fra få personer kan virke forsterkende når de
kommer på trykk, derfor er vi er varsomme med å konkludere ut fra enkeltutsagn.

Anonymitet: Respondentene har svart  anonymt,  men de som har lederfunksjon i dag har oppgitt det.

I det følgende dokumentet er det gjort en oppsummering av hovedfunnene. Respondentene er delt i to
grupper; ledere og saksbehandlere. På bakgrunn av de innspill som har kommet har vi gruppert stoffet
inn i de hovedområder som er angitt i innholdsfortegnelsen.

Svarene i denne undersøkelsen bygger på den evaluering respondentene selv har gjort av NVEs
måloppnåelse og er slik sett en "temperaturmåler" på om vi er på riktig vei. En grundigere
gjennomgang kan eventuelt gjøres ved å bestille en ekstern samfunnsokonomisk analyse'. Men i første
omgang henviser vi ti) "Brukerundersøkelsen 2005" for å få det eksterne blikk på NVEs organisasjon.

1 Johannes Øverbø (prosjektleder/ APO), Halvor K. Halvorsen (PS), Odd Bøhagen (A-stab)
2 Dersom noen skulle ha behov for å se alle enkeltkommentarene til et eller flere spørsmål i undersøkelsen, kan

disse være tilgjengelige fra APO i en ubearbeidet, men anonymisert form.
3 Stat og styring 2/2005, s.3
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2. Oppsummering av hovedtendenser

• Hovedfunn: NVE har utviklet seg godt i perioden 2000-2005. Denne undersøkelsen viser

respondentene oppfatter at det er en høyere grad av måloppnåelse nå enn tidligere.

• Et klart flertall, særlig ledere, mener NVE "i stor grad" har nådd sine mål de siste fem årene.

Et flertall mener også at NVE er bedre til å nå sine mål i dag enn tideligere.

• Et flertall mener at NVE er bedre til å nå sine mål i dag enn tidligere; 23 av 42 respondenter
mener dette gjelder "i stor grad" og 11 mener det gjelder "i noen grad". Begrunnelsen for en

bedre måloppnåelse ligger i en tydeligere rolleforståelse, en tettere styringsdialog mellom
OED og NVE, samt bedre rutiner og systemer for drift. En fortsatt utfordring er

organiseringen av vannforvaltningen - som oppleves som mer fragmentert etter

omorganiseringen, særlig skillet mellom V og dagens KTV.

• De fleste respondentene mener tiltak som ny avdelingsstruktur, nye avdelingsdirektører og

fortsatt egen enhet for informasjon og samfunnskontakt, bare "i noen grad" har hatt betydning
for NVEs måloppnåelse. Når det gjelder en fortsatt egen enhet for juridisk ekspertise mener
flertallet at det i stor grad" eller" i noen grad" har hatt betydning for NVEs måloppnåelse,

mens hovedtyngden mener opprettelsen av en egen PS-stab og ny organisering av FoU bare "i
liten grad" har hatt noen betydning for måloppnåelsen.

• Av andre tiltak av positiv eller negativ virkning for NVEs måloppnåelse, trekkes spesielt
lederutviklingsprogrammet Pegasus fram som positivt. I tillegg mener respondentene at det er

positive virkninger av "Rett på sak" - prosjektet, samt at fokus på kvalitetssystemer og

forenklinger har hatt positiv betydning for måloppnåelsen. Respondentene er derimot mer
kritiske til om oppsplittingen av vassdragsmiljøet mellom KT og V. Noen få påpeker uklare
ansvarsforhold mellom hovedkontor og regionkontor og noen få spør seg om utviklingen av

store avdelingsstaber har hatt ønskede synergieffekter.

• Mange respondenter mener det ikke er eller bare i liten grad er behov for
organisasjonsjusteringer fremover. Men vannforvaltningen bør gjennomgås, inklusiv
regiontjenesten, størrelse på seksjoner, samt grenseflater mellom avdelinger bør gjennomgås. I

tillegg etterlyses det mer fokus på prosjekter/samarbeid på tvers.

• Når det gjelder forhold som det er viktig å beholde framover, nevner flere respondenter at de
vil beholde dagens organisering med "en god faglig inndeling i hovedsak", sa lenge den

"åpner for fleksibilitet i oppgaveløsningen". Flere respondenter tar også til orde for en
styrking av det regionale apparat, inklusiv å få til et enda bedre samarbeid mellom

regionkontorene og hovedkontoret.

• Når det gjelder interne og eksterne faktorer som kan behov for organisasjonsjusteringer i NVE
framover nevner flere respondenter EUs rammedirektiv for vann og økt krav til effektivitet i
forvaltningen. I tillegg nevnes en rekke enkeltforhold som er listet opp i pkt. 8.3.

3



3. Om NVEs utfordringer i 2000 og planlagte tiltak

3.1 Eksterne og interne utfordringer i 2000

I rapporten fra Utviklingsprosjektet ble følgende eksterne utfordringer identifisert i 2000:

1. Økt press på verdiskapning i energisektoren parallelt med skjerpede miljøkrav.

2. Økt press på verdiskapning i vannsektoren fra konkurrerende aktiviteter. Økt press mot
vassdragene fra aktører.

3. Kravet til risikokontroll og sikkerhet øker

4. Deregulering og internasjonalisering av kraftsektoren krever regulering på tvers av
landegrenser. Endringer i aktørbildet medfører nye krav til rammesetting og kontroll.

5.  Skjerpede krav til rådgivning og formidling kombinert med økt kompleksitet og dynamikk i
energi- og vannsektoren.

Oppsummering: NVE har en lite konkurranseutsatt posisjon i forhold til å holde og

videreutvikle virkeområdene som skal møte utfordringene I, 2 og 3. Ettersom NVE tar mål av

seg til å bli det nasjonale senter for vannressursforvaltning må dette gjenspeiles i

organisasjonsstruktur og ressursallokering. De viktigste utfordringene i forhold til 1, 2 og 3 er

ellers å utvikle mer effektive prosesser i sakshåndtering, styrke et ledelses- og styringssystem

som sikrer at større konfliktsaker og saker av overordnet betydning rar en helhetlig

behandling, og å rydde opp i rollebildet.

I NVEs "Intern analyse" i 2000 ble følgende interne endringsbehov oppsummert?:

• NVE må styrke forvalterrollen i deler av organisasjonen

• NVE må avklare omfanget av og formålet med sin rådgiverfunksjon

• NVE som kompetanseorgan må bli bedre på formidling

• NVE må bli bedre til alytte og være i dialog med andre aktører og brukere

• NVE må styrke sin ledelseskompetanse

• NVE må samarbeide og samordne seg bedre internt

• NVE må vurdere sitt Enøk-arbeid

• NVE må forenkle/forbedre noen administrative rutiner

• NVE har et forbedringspotensiale når det gjelder leveringskvalitet på produkter/tjenester

• NVE må bedre sin overordnede prioritering

3.2 Strategier og prosjekter i perioden 2000-2005

Nedenfor er det beskrevet/listet opp strategier, prosjekter og tiltak som har vært gjort for å understøtte

løsningen av utfordringene i perioden 2000-2005".

Styringsprosesser
• Budsjettprosess
• Virksomhetsplanprosess
• Kvartal svi se og årlige rapporteringer iht NVEs mål og iht statsbudsjettets poster

4 Utviklingsprosjektet 2000; Strategier, mål og organisering, s. 8-10
5 Intern analyse 2000, s. 4
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Strategidokumenter
• NVE- strategi er revidert tre ganger i perioden. Ny strategi kom i 2002, som var gjeldende til

2005. Strategidokumentet ble revidert i 2003 og 2004, og gjeldende NVE-strategi gjelder for
perioden 2005-2008.

• NVEs IT-strategi ble revidert i 2002 og gjelder for perioden 2002-2005.
• FOU-strategi 2004-2007
• Strategier for beredskap innenfor NVEs forvaltningsområder 2002-2010, NVE og  KBO.  Det

er også laget et policynotat for NVE (datert 2.9.2004).

Prosjekter og andre tiltak
• Energifaglig analyse og utredning 2001
• Nytt internett i 2002 og intranett i 2003
• Forbedringsprosjektet 2000-2002
• Lederutviklingsprogrammet / Pegasus 2001-04
• Samordnet datainnsamling 2003-2005
• Prosjekt "Rett på sak" 2003-05
• Løpende utvikling og oppdateringer av administrative systemer (EXIE, Agresso, Formula,

Da Live, Timecon/TidBank, telefonsystem, mv)
• Etablering og utvikling av NVE-skolen, 2003 -
• Løpende strategisk kompetanseutvikling; NVE har særlig styrket sin kompetanse innenfor:

Miljøtilsyn, vindkraft (KT)
Analysekompetanse pa energi- og kraftmarkedene, okonomisk regulering, forsynings-
sikkerhet og leveringskvalitet, naturgass og energiressurser samt energibruk (EM)
EUs vanndirektiv, biologisk mangfold, flomlinjeberegning (HecRas), GIS (V)
Hydrologisk stasjonsnett: Ny hydrologisk måleteknologi, kvalitetsheving ved avansert
statistikk/bedre modeller, moderne metoder for egenutvikling av programvare (H)
Økonomistyring, juridisk kvalitetssikring, e-rekruttering, e-HMS-system (A)

Organisasjonsjusteringer
• EME ble omgjort da Enova ble opprettet i 2001
• Oppgavene til AFoU ble tillagt avdelingene i 2002
• AF oppretter Servicesenteret 2002/03
• Organisasjonsendringer i KT i 2002 (KTV delt til KTV og KTØ) og i 2005 (KTM opprettes)
• Organisasjonsendringer i V i 2002 (VF/senere VPM (tidl. VV og VN) og VP ble opprettet)
• Organisasjonsjusteringer i Hi 2003 (HBM (tidl. HM og HB) ble opprettet)
• Organisasjonsjusteringer i EM i 2003-04 (prosjekter og faggrupper, EMK delt i EMP + EMK)
• Utvidelse av EM-stab 2002 (fagmedarbeidere i tillegg til koordinator og forværelsesbetjening)
• Utvidelse av V-stab 2002 (fagmedarbeidere i tillegg til koordinator og forværelsesbetjening)
• Utvidelse av KT-stab 2003 (fagmedarbeidere i tillegg til koordinator og forværelsesbetjening)

Internasjonalt samarbeid for å understøtte løsningen av utfordringene
• CEER og ERGEG
• FNER og Nordisk beredskapssamarbeid
• EUs vanndirektiv
• Flows
• Hydrologisk FOU

6 Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon
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4. Måloppnåelse før og nå

4.1 Endring  i  NVEs målstruktur og hovedmål fra 2000 til 2005

I rapporten fra Utviklingsprosjektet ble følgende målstruktur satt opp':

Vann og energi for bærekraftig utvikling

. . t . .. .

Miljø Høringsinstans OEDs rådgiver Internasjonale forhold

Personal-
politikk Ledelse Kommunikasjon IT/GIS Kompetanse FoU Jus Økonomi

I Strategi for NVE 2005-2008 er disse fire hovedmål satt opp:

fit
Niel NVEs hovedmål

 Ivareta miljø- og brukerinteressene i vassdrag

 Sikre samfunnet mot vassdragsulykker og ivareta
sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen

 Fremme verdiskaping gjennom effektiv og
miljømessig akseptabel energiproduksjon

 Fremme effektiv og sikker overføring og omsetning
av energi og effektiv energibruk

4 19.  mai.  2005

7 Utviklingsprosjektet 2000; Strategier, mål og organisering, s. l 5ff.
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4.2 Har NVE nådd sine mål i perioden?

Et klart flertall (29 respondenter) mener NVE "i stor grad" har nådd sine mål de siste fem årene.

Tendensen er særlig tydelig blant ledere, mens saksbehandlere ikke mener dette like sterkt og fordeler

seg i hovedsak på svarkategoriene "i stor grad" og "i noen grad'.

1: I hvilken rad mener du NVE har nådd sine mål de siste fem årene?

I svært I noen I svært
liten rad I liten rad rad I stor rad stor rad

Svar leder 0 0 2 17 f

Svar
saksbeh. 1 f 8 12 0

Totalt 1 1 10 29 1

4.3 Bedre eller dårligere måloppnåelse i dag?

Et flertall mener at NVE er bedre til å nå sine mål i dag enn tidligere; 23 respondenter mener dette
gjelder "i stor grad" og 12 mener det gjelder "i noen grad". Igjen ser vi at ledere er mest positive, mens

hovedtyngden av saksbehandlergruppen fordeler seg likt på de to nevnte svarkategoriene. 1 respondent

har ikke besvart spørsmålet.

2: Mener du NVE er bedre eller dår/i ere til å nå sine mål nå enn i 2000?

Mye Litt Ingen
dårli ere dårli ere forsk'ell Litt bedre M e bedre

Svar leder

Svar
saksbeh.

0

2

2

10

14

9

2

0

Totalt 2 2 12 23 2

Dette spørsmålet hadde et åpent tilleggsspørsmål der vi spurte om begrunnelsen for vurderingen.

Positiv begrunnelse

•  Bedre rutiner og systemer for drift: Dette har gitt "mer trøkk på effektivitet" og "bedre

forståelse for å nytte IT effektivt". "Fokus på KS-system" trekkes også frem i begrunnelsen,

men på dette punktet påpekes det også at " det må være store gevinster å hente bla på et felles

Kvalitetssikringssystem'.

•  En tettere styringsdialog mellom OED/NVE: Dette trekkes frem som en positiv
begrunnelse, men det etterlyses også større "ambisjoner og fornyelse på vannområdet fra

OEDs side.
•  Tydeligere rolleforståelse: ''NVE er blitt noe bedre til asamordne forvaltningsoppgavene og

har en tydeligere rolle i det offentlige rom". Mye bedre kontakt med brukerne i regionene

(kommuner, fylker, statlige etater, kraftselskaper o a). Beredskap er bedre integrert enn før.

NVE Anlegg er legitimert og mulighetene utnyttet på en bevisst måte."" På noen områder

funger vi mye bedre (bl.a. forbygningssiden og NVE Anlegg), på andre deler noe bedre ( eks.

planoppfolging)"
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Negativ begrunnelse

•  Organiseringen av vannforvaltningen:  "Vannforvaltningen er splittet på en uhensiktsmessig
måte uten at koordineringen mellom E og V delen på KT er blitt særlig bedre samkjørt". " På
vannsiden mener jeg at oppgaveløsningen og ansvarsområdet er blitt mer fragmentert etter
omorganiseringen. Særlig er skillet mellom V og dagens KTV et kunstig skille. De "to"
enhetene er mer eller mindre involvert i de samme saksområder. Splittelsen av enhetene var en
splittelse av fagekspertise/utredere og beslutningstakere på vannsiden." "NVE har vunnet
terreng på området energiforvaltning, men tapt tilsvarende innen vassdragsforvaltning".

Dette forholdet kommenteres ytterligere i pkt. 6.4 og 7.2.

Også den eksterne Brukerundersøkelsen 2005 gir en indikasjon på at NVEs brukere er fornøyd med
direktoratets arbeidsmåter og oppgaveløsning, samt innfrir de behov og forventninger som stilles til et
nasjonalt vassdrags- og energidirektorat.
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5. Betydningen av ulike organisasjonsmessige tiltak

Rapporten fra Prosjektgruppa (våren 2000) anbefalte en del tiltak som DM påfølgende høst besluttet
vedtatt etter en intern høring i organisasjonen. I denne evalueringen ønsket vi undersoke hvilken
betydning de ulike tiltak besluttet i 2000 har hatt for NVEs måloppnåelse i perioden 2000-2005.

Tabellen nedenfor angir tiltakene (vertikalt) og den grad av betydning respondentene mener disse har
hatt. 1 respondent har ikke krysset av svarkategorier på dette spørsmålet.

3:I hvilken grad mener du følgende tiltak, besluttet i 2000, har hatt betydning for NVEs
måloppnåelse i perioden?

I svært liten I liten rad I noen rad I stor rad I svært stor G'.snitts
Tiltak leder saksb. leder saksb. leder saksb. leder saksb. leder saksb. tall
Ny avdelings-
struktur f 3 6 3 7 11 4 5 0 2,85
Nye avdelings-
direktører 1 3 7 7 9 5 5 3 0 3,05
Opprettelse av
PS-stab 3 6 7 6 5 7 3 3 0 2,44
Fortsatt egen
'uridisk enhet 0 2 3 5 5 8 6 7 5 0 3,69
Fortsatt egen
info. enhet f 2 3 4 7 12 6 4 2 0 3,02

y organiser-
ing av FoU f 3 3 12 9 4 6 2 0 2,68

De fleste respondentene mener tiltak som ny avdelingsstruktur, nye avdelingsdirektører og fortsatt
egen enhet for informasjon og samfunnskontakt, bare "i noen grad" har hatt betydning for NVEs
måloppnåelse. Når det gjelder en fortsatt egen enhet for juridisk ekspertise mener flertallet at det "i
stor grad" eller" i noen grad" har hatt betydning for NVEs måloppnåelse, mens hovedtyngden mener
opprettelsen av en egen PS-stab og ny organisering av FoU bare "i liten grad" har hatt noen betydning
for måloppnåelsen.

Gj.snitts-tall

5

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

Ny avd.str. Nye avd.dir. Ny PS-stab Forts. AJ Forts. IS Ny FoU

Diagrammet viser respondentenes gjennomsnittsscore for tiltakene. Gjennomsnittstall er beregnet ut
fra at "i svært liten grad" gir 1 poeng og til "i svært stor grad" gir 5 poeng. Som vi ser av diagrammet
mener det samlede utvalget at videreføring av juridisk enhet har hatt størst betydning av tiltakene for
måloppnåelsen i perioden, mens opprettelse av policy- og strategistab og ny organisering av FoU har
hatt minst betydning for måloppnåelsen i perioden. Tallene gir en indikasjon på at nye
avdelingsdirektører har vært noe viktigere enn ny avdelingsstruktur for NVEs måloppnåelse.
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5.1 Ny avdelingsstruktur

Innføring av en ny organisasjonsstruktur var en av de viktigste og mest synlige tiltak som ble anbefalt
i 2000. IO respondenter mener dette "i stor grad eller "i svært stor grad" har hatt noen betydning for
NVEs måloppnåelse. Et flertall på 18 respondenter mener dette "i noen grad" har hatt en betydning,
mens 13 av respondentene mener "i svært liten grad" eller "i liten gard" at ny avdelingsstruktur har
hatt noen betydning for måloppnåelsen. Ledere synes mer kritiske enn saksbehandlere.

Ny avdelings-struktur

12
10
8
6
4
2
0

o .c: he .c: h .c: h .c:Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl) Cl)
"C ..c "C ..c "C ..c "C ..c

en O Cl) en en
.::&. .i.::: .::&. .::&.
ro ro ro ro
en Cl) en en

I svært liten
grad

I liten grad I noen grad I stor grad

.c:
O..c
n

.::&.
ro
U

I svært stor
grad

5.2 Nye avdelingsdirektører

I forbindelse med innføringen av ny organisasjon i 2000/0 I ble alle avdelingsdirektørene fristilt og
stillingene ble lyst ut på nytt. Det medførte at vi fikk en ny sammenstetning av direktørkollegiet.
Hvilken betydning har det hatt sett nå i ettertid?
13 respondenter til sammen mener betydningen av dette tiltaket har vært av "stor grad" eller "svært
stor grad". De fleste ( 16 respondenter), både ledere og saksbehandlere, vurderer at dette tiltaket "i
noen grad" har hatt en betydning for NVEs måloppnåelse. 12 respondenter mener dette "i svært liten
grad" eller "i liten grad" har hatt noen betydning.

Nye avdelings-direktorer

10
9
8
7
6
5
4
3
2
4
0

he .c: ha .c: fe .c: h» .c: be .c:Cl) Q) Cl) O Q) Cl) O Cl) Cl) Cl)o ..c o ..c "C ..c "C ..c o ..c
U en O en O n en

.::&. .::&. .::&. .::&. .::&.ro ro ro ro ro
n en en U en

I svært liten I liten grad I noen grad I stor grad I svært stor
grad grad
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5.3 Opprettelse av policy- og strategistab

Ved omorganiseringen i 2000/01 ble det opprettet en egen policy- og strategistab (PS-stab) direkte

under VED. PS-staben skulle ha "rådgivningsoppgaver for VED og avdelingslederne" for "å styrke

samlet strategisk ledelse, kontroll, utvikling og rådgivning til politiske myndigheter'8
(Utviklingsprosjektet 2000; Strategier, mål og organisering, s. 21 ).

På dette spørsmålet er det et flertall (22 respondenter) som mener at opprettelsen av PS-staben i svert

liten grad" eller i "i liten grad" har hatt noen betydning for NVEs måloppnåelse. 12 respondenter

svarer" i noen grad" og 7 svarer "i stor grad" eller "i svært stor grad".

Mens de to foregående, samt de to etterfølgende spørsmål, har en høyere score rundt midten av

skalaen ('i noen grad"), synes respondentene å ha en noe mer kritisk holdning til PS-stabens

betydning.

Opprettelse av policy og stategistab
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I de åpne spørsmålene i evalueringen er det for øvrig nesten ingen kommentarer vedrorende Ps-staben.

5.4 Fortsatt egen enhet for juridisk ekspertise

8 "For å styrke samlet strategisk ledelse, kontroll, utvikling og rådgivning til politiske myndigheter bør det, i

denne strukturen, etableres en rådgiverstab med tre til fem personer med bred kunnskap og erfaring fra energi-

og vannressursforvaltning, og med prosjektledererfaring. Rådgiverstabens oppgaver bør være:

Overvåke utviklingen innen forvaltningsområdene på nasjonalt og internasjonalt plan

Initiere og lede utredningsprosjekter av strategisk karakter for direktoratets toppledelse og for

departementet

Rådgivning til direktoratets ledelse" (Utviklingsprosjektet 2000; Strategier, mål og organisering, s. 21.

1 1



"For å vedlikeholde og utvikle et juridisk miljø bør organisasjonen ha en egen enhet for
forvaltningsjuss (Utviklingsprosjektet 2000; Strategier, mål og organisering, s. 24).

18 respondenter mener det "i stor grad" eller "i svært stor grad" har hatt betydning for NVEs
måloppnåelse. 13 mener dette i noen grad har hatt betydning, mens 10 sier "i liten grad" eller  "i  svært
liten grad".

Fortsatt egen enhet for juridisk ekspertise
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5.5 Fortsatt egen enhet for informasjon og samfunnskontakt

På spørsmålet om en fortsatt egen enhet for informasjon og samfunnskontakt sier et flertall på 19
respondenter at dette "i noen grad" har hatt betydning for NVEs måloppnåelse. 12 respondenter svarer
at dette "i stor grad" eller "i svært stor grad" har hatt betydning, mens 10 respondenter mener motsatt
at denne enhetens bidrag "i liten gard" eller "i svært liten grad" har hatt betydning for NVEs
måloppnåelse.

Fortsatt egen enhet for info./ samf.kontakt
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5.6 Ny organisering av FoU
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FoU var før 2001 en egen seksjon i Administrasjonsavdelingen. Prosjektgruppa foreslo i sin rapport at
"ansvaret for FoU-initiering legges til Policy- og strategigruppen" (Utviklingsprosjektet 2000;
Strategier, mål og organisering, s. 24). Etter høringen av rapporten fra Prosjektgruppa vedtok DM at
den enkelte avdeling skulle ha ansvar for FoU innenfor sitt fagområde.

I dag mener 19 respondenter at dette tiltaket ''i liten grad" eller "i svært liten grad" har vært en
forbedring. 13 respondenter dette "i noen grad" har hatt betydning for NVEs måloppnåelse, mens 9
vurderer betydningen av dette tiltaket til å være av "stor grad" eller av "svært stor grad".

Ny organisering av FoU
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I de åpne spørsmålene i evalueringen er det for øvrig nesten ingen kommentarer vedrørende
organiseringen av FoU-arbeidet.

9 "Gruppen (PS) vurderer NVEs behov for forvaltningsforskning på grunnlag av egne analyser og innspill fra

organisasjonen. Gruppen tilrettelegger så den endelige behovsavklaring i samarbeid med linjeledere og

fageksperter og initierer deretter forskningen. Administrasjonen av FoU-aktivitetene kan ivaretas av NVEs

økonomifunksjon." (Utviklingsprosjektet 2000; Strategier, mål og organisering, s. 24).
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6. Andre tiltak av betydning for NVEs måloppnåelse

Hvilke andre tiltak og prosjekter iverksatt innenfor perioden 2000-2005 mener du har hatt positiv eller
negativ virkning på NVEs måloppnåelse?

I undersøkelsen stilte vi et åpent spørsmål for å kunne fange opp andre tiltak, av positiv eller negativ
valor, enn de som eksplisitt var opplistet' i det foregaende sporsmal. De tiltak som de fleste
respondentene har trukket fram er gjengitt nedenfor (7 saksbehandlere har ikke kommentert
spørsmålet):

6.1 Fokus på ledelse/ "Pegasus"

17 respondenter (hvorav 11 ledere) trekker fram lederutviklingsprogrammet som en viktig faktor for
bedre måloppnåelse. Alle NVEs ledere har gjennomgått og bidratt i lederutviklingsprogrammet (2001-
2004)', som etter hvert fikk navnet Pegasus, og kan ut fra egen erfaring evaluere dette tiltaket. Men
det også interessant at flere saksbehandlere trekker dette fram som et tiltak de mener har hatt positiv
virkning på NVEs måloppnåelse.

"Økt satsing på lederfunksjonen/opplæring har vært bra!" og det at det nå stilles "klarere krav til
ledere". 1 saksbehandler mener vi "kan stille spørsmål om satsingen på lederutvikling har gitt noen
målbar effekt" og 1 saksbehandler mener "lederutviklingsprogrammet har både gode og dårlige sider.
Gode: Lederne blir bedre, mer fokusert, bedre til å følge systematisk opp og gi tilbakemeldinger.
Dårlige: Programmet fremstår som tidskrevende med mange samlinger ... Fokus pa agjore lederne
bedre uten at det er fokus på den enkelte medarbeider."

6. 2 Prosjekt "Rett på sak"

6 respondenter mener "Rett pa sak"-prosjektet', inkl. opprettelse av de fire arbeidsformene, allerede
nå og på sikt vil medvirke til bedre måloppnåelse.

"Opprettelse av fire arbeidsformer tror jeg på sikt vil medvirke til bedre måloppnåelse"

"Rett på sak initierer nye og mer strukturerte arbeidsformer - og samarbeidsmodeller, kanskje også
enkelte organisasjonstilpasninger på sikt."

Det er planlagt en egen evaluering av dette prosjektet i løpet av 2006.

6. 3 Videreutvikling av KS-systemer

5 respondenter (alle ledere) mener "fokus på kvalitetssystemer og forenklinger har hatt stor betydning
for måloppnåelsen". KS-systemer sikrer enhetlig saksbehandling.

"Fokus på kvalitetssystemer og forenklinger har hatt stor betydning for måloppnåelsen."

Opplistingen i sporsmal 3 var basert p anbefalte tiltak i rapporten fra Prosjektgruppa.

' Lederutviklingsprogrammet har hatt som mål å "fremme en bedre og mer samordnet ledelsesfunksjon i NVE -

å få til bedre samarbeid og helhetstenkning mht ledelse, organisasjon og styring". I den metodiske tilnærmingen

har det vært lagt vekt på 1) utvikling av lederteam (teamutvikling, prosesslæring) og 2) læring gjennom praksis

(inkl. caoching).

° Rett pa sak (2004-2005) har vert et prosjekt for a oppn& 'rasker og bedre saksbehandling i NVE".
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"På vannsiden har etablering av kvalitetssystemet bidratt vesentlig mht effektivitet og struktur. Det

samme har også nye og mer synlige rutiner på HMS-området."

"Vi jobber med 3 særlover (på energi og vassdragssiden) der tekning og system er veldig like og kan

bygges opp likt- savner at noen har en oversikt her - det må være store gevinster ahente bla på felles
Kvalitetssikringssystem. Hvis alle bidrar med det beste fra sine fagområder kan vi virkelig bli gode!

6. 4 Organiseringen av vannforvaltningen

5 respondenter omtaler organiseringen av vannforvaltningen og de fleste mener den har blitt mer

fragmentert og dermed hatt en liten eller negativ virkning på måloppnåelsen, jf. pkt.4.3. Dette gjelder
særlig forholdet mellom V og KT.

"Skillet mellom KT og V slik det er i dag er ikke bra, og skaper for stor distanse mellom to avdelinger
som har mye felles.

"Negativt - regionkontorene har blitt "fredet", de må vurderes sammen med det øvrige NVE når det

gjøres organisasjonsendringer - det er viktig at dette skjer samtidig. Vi er ett NVE og oppgavene
henger sammen uavhengig av hvor du sitter".

''Oppsplitting av vassdragsmiljøet mellom V og KT har bidratt negativt".

På den positive siden (1 respondent) nevnes "rolleavklaring mellom Hog KT ang. konsesjoner og
hydrologiske pålegg".

I tillegg omtaler en respondent ansvarsforholdet mellom KT og EM:

"Omorganisering til KT og EM: Har hatt liten effekt ved at noen seksjoner ikke føler tilhørighet til
avdelingen (eksempler: KTB, KTO)".

6. 5 Andre forhold

3 respondenter er skeptiske eller negative til om utviklingen av store avdelingsstaber har hatt noen
positiv betydning for NVEs måloppnåelse.

2 respondenter nevner "uklare ansvarsforhold for regiontilsatte med faglig tilknytning mot andre
avdelinger enn Vannressursavdelingen i M  29",  jf pkt 7.3.

Med så få svar som i disse tilfellene må vi være forsiktige med å generalisere. Dette er enkeltutsagn
som kan stå i fare for å bl i en allmenn sannhet når den kommer på trykk.
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7.  Behov for organisasjonsjusteringer fremover?

Mener du  -  ut fra dine erfaringer med dagens organisering- at noe tilsier behov for
organisasjonsjusteringer framover?

Evalueringen stilte også et åpent spørsmål om respondentene ut fra sine erfaringer med dagens
organisering, mente at noe tilsier behov for organisasjonsjusteringer fremover. Nedenfor har vi samlet
og systematisert de synspunkter som flere av respondentene har gitt uttrykk for:

7.1 Ikke behov for vesentlige endringer, men  -

12 respondenter mener det ikke er eller bare i liten grad er behov for organisasjonsmessige endringer
(6 ledere, 6 saksbehandlere). I stedet etterlyses det mer fokus på prosjekter/samarbeid på tvers og
arbeidsklima.

"Jeg tror ikke organisasjonsmessige endringer er nødvendig, .... Det viktigste for å oppnå NVEs mål er
at muligheten for samarbeid (prosjekter) på tvers av seksjoner og avdelinger er god".

" Ikke nødvendigvis organisasjonsendringer, men mer fokus på samarbeid på tvers av avdelinger (EM
og KT), - ville gitt større grad av måloppnåelse".

"Arbeidsklima i NVE er en stor utfordring. På tide adreie fokus mot hvordan organisasjonen fungerer,
og ikke hvordan den er bygget opp .."

7.2 Vannforvaltningen bør gjennomgås

7 respondenter (5 ledere, 2 saksbehandlere) mener det er behov for en organisasjonsjustering på
vannsiden. Nedenfor følger noen sitater med begrunnelser:

"Ja, jeg mener det er behov for en organisasjonsjustering på vannsiden. Det er strategisk viktig for
NVE å ha en sterk "vannside" i en tid der NVEs ansvarsområde stadig kommer "under lupen"
(planlovutvalget, Vanndirektivsarbeidet, delegering av myndighet etter vannressursloven,
Distriktskommisjonens innstilling osv) Det er et press på vannforvaltningen fra mange hold -eksternt.
Det er derfor viktig at NVE står samlet og sterkt i tiden fremover. Det gjør vi best ved asamle alle
gode krefter i en enhet. Vannforvaltningen er fragmentert i dag, med mange departement og
direktorater involvert, da er det viktig at vi internt i NVE står samlet".

"Noen unaturlige skiller mellom oppgaver og avdelinger på vannsiden. eksempler: Hvorfor er
flomvarsling/flomberegninger i en avdeling, mens flomsonekart lages i en annen avdeling? For lite
kontakt mellom hydrologisk fagkunnskap og de som vurderer størrelsen på et
minstevannføringspålegg For lite kontakt mellom fagfolk innen flom/hydrologi og de som planlegger
og utfører fysiske sikringstiltak mot flom. Altså: burde hele "vannsida" ses på som en enhet - litt
tilbake til det gamle vassdragsdirektoratet?? Noen seksjoner er i største laget for adrive god
personalhåndtering. Hvorfor skille damtilsyn og miljøtilsyn i to ulike seksjoner? Uklart om samlingen
av konsesjonsarbeidet på vann- og energisiden har gitt noen positive synergieffekter."

"Det er en stor del av oppgavene på KT som henger nøye sammen med oppgaver på V og EM. Som
eksempel er vassdragsforvaltningen delt mellom to avdelinger. Det samme gjelder sentrale deler av
energiforvaltningen som forsyningssikkerhet og beredskap. Trolig vil NVE være tjent med en samling
av vassdragsforvaltningen i en avdeling. I dag må et stort antall saker avklares i DM. Avklaring innen
en avdeling ville sikre mer effektivitet, bedre måloppnåelse og mindre konflikter. Forholdet mellom
KT og V/ EM bor vurderes?
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"Direktoratet kunne med forde] gå mot en todelig med en vannside og en energiside. Vannsiden kunne
settes sammen av elementer fra V, KT og H. Videre burde en helt klart skille ut forsknings- og
oppdragssiden av H, tilsvarende hva som er skjedd på miljøforva1tningsområdet for tiår siden - jfr.
NIVA, NINA, NIKU osv. Dagens kobling mellom energi og vann er ikke lenger hensiktsmessig, og
vil i tiden framover være ti] særlig ulempe for vannsiden!"

"Samling av vassdragsforvaltningen (konsesjon og ressurs) også energiressurser på vassdragssiden.
Klarere skille mellom oppdrags-/anleggsvirksomhet og forvaltning, se kritisk på ressursbruken i
anleggsvirksomheten".

'KTV- VPM: I dag vurderer VPM om vassdragstiltak er konsesjonspliktige el. ikke. KTV har
ansvaret for se1ve konsesjonsbehandlingen. Dette er ikke en god organisering. Disse arbeidsoppgavene
burde ligge under samme seksjon, KTV".

I eva]ueringen av Vannressursavdelingen' ble det også fremholdt et behov for en bedre samordning
mellom vann- og energisiden, samt en mer helhetlig vassdragsforvaltning, inkl. miljøsiden.

7.3 Regiontjenesten bør gjennomgås

Regiontjenesten utgjør en viktig del av vassdragsforvaltningen og er i evalueringen eksp1isitt trukket
frem av 5 respondenter ( 4 ledere, 1 saksbehandler) som mener det er behov for å se på organiseringen
av regionene/regionkontorenes rolle. DM" har for øvrig besluttet at et eget utvalg skal gjennomgå
ansvars- og oppgavefordelingen mellom hovedkontoret og regionkontorene i løpet av 2005. En bedre
utnyttelse av regionapparatet var også et forhold som kom frem i evalueringen av Vannressursavd. 15•

"NVE bør videre klargjøre Regionkontorenes rolle ved innføringen av EUs rammedirektiv for vann".

"Det er behov for tiltak for sikre en enhetlig behandling, særlig når det treffes enkeltvedtak ved
regionkontorene".

"Regionkontorene - både organisering og ansvar. (Regiondirektør med VPM som stab - andre
seksjoner i V overføres til andre eksisterende avdelinger. Regionsjefene som administrative ledere,
men regionansattes faglige tilhørighet mot seksjonene i M29)"

7.4 Størrelsen på seksjoner, samt ansvarsforhold mellom avdelinger bør gjennomgås

Flere respondenter mener noen seksjoner er for store (4 respondenter) og andre (6 respondenter)
fremholder at grenseflater mellom avdelinger bør avk1ares bedre. Jf evalueringen av
Vannressursavdelingen'".

"Tiden er moden for se på både seksjonsinndelingen og seksjonsstørrelsen igjen".

"For store avdelinger medfører for liten vertikal dialog. For stor variasjon i størrelsen på seksjoner (fra
4 til 35) gir for ulik lederoppfølging og dårlig ressursutnyttelse".

"Store (okende) avdelinger, tildels uklare grenseflater (f.eks. EM, KT), utvikling av ulike
avdelingskulturer - kan tilsi avurdere endringer/justeringer på et passende tidspunkt".

"Forholdet mellom KT og V/ EM bør vurderes". "Forho]det dagens V/KT og EM/KT"

P 'Evalueringen av Vannressursavdelingen (2004) kap. 10, s. 19-20

" DM 08 05,
1 
', "Evalueringen av Vannressursavdelingen (2004) kap. 10, s. 19-20

'Evalueringen av Vannressursavdelingen (2004) kap. 10, s. 19-20

17



8. Hva er spesielt viktig å beholde?

Mener du det er forhold ved dagens organisering av NVE som det er spesielt viktig å beholde
framover?

På dette spørsmålet kom det mange enkeltkommentarer som det ikke er så lett å finne en "fellesnever"
på, men nedenfor er det gjengitt noen synspunkter som noen respondenter har påpekt.

8.1 Dagens fleksible organisering

Flere respondenter ( 4 ledere, 6 saksbehandlere) vil beholde dagens organisering med "en god faglig
inndeling i hovedsak", så lenge den "åpner for fleksibilitet i oppgaveløsningen". Dette er i samsvar
med hva som kom frem på det foregående spørsmål der et flertall ikke så behov for vesentlige
endringer, jf. pkt. 6.1.

"Organisasjonens resultater er avhengig av enkeltmedarbeidernes innsats. Innsatsen betinger at alle er
motivert og har tilstrekkelig faglig kompetanse. Så lenge dagens organisering åpner for fleksibilitet i
oppgaveløsningen bør organiseringen beholdes."

"Viktig å beholde hovedstrukturen i NVE. Med Energi- og vassdrag under samme overbygning. Dette
gir oss identitet og særpreg. Vektlegging både på bruker- og miljøinteresser. Forbindelsen til OED er
også en fordel."

"Konsesjonsinstituttet inkl. tilsyn på sikkerhet og miljø. Hydrologiske forvaltningsoppgaver.
Vassdragssikkerhet (ikke egen anleggsvirksomhet). Energiforvaltningen med monopolkontrollen, men
bortfall av vesentlige deler av Samla plan tilsier at plassering av arbeidet med energikartlegging bør
vurderes."

I tillegg nevner tre respondenter at juridisk ekspertise bør beholdes "som en samlet enhet" og at det
fortsatt må være en "lav terskel for å henvende seg til ledere og fagfolk på alle nivåer. Det gir god
kommunikasjon".

8.2 Regionkontorene

Det er 7 respondenter (6 ledere, 1 saksbehandler) som her trekker fram regionkontorenes rolle og alle
tar til orde for en styrking av det regionale apparat. I tillegg trekker noen respondenter fram behovet
for å få til et enda bedre samarbeid mellom regionkontorene og hovedkontoret, slik det også kom frem
i det ovenstående punkt om at regiontjenesten bør gjennomgås, se pkt. 7 .3.

"Ja, regionkontorene er viktig å beholde og videreutvikle. Det er viktig å få til et enda bedre
samarbeid mellom regionkontorene og hovedkontoret for at vi skal bli bedre på oppgaveløsningen. For
å drive en helhetlig vassdrags- og energiforvaltning er det viktig at vi jobber sammen på tvers og ser
på likheter der vi kan trekke på hverandre."

"Styrking av det regionale apparatet vil bli viktig fremover. Andre statlige organer utbygger sine
regionale kontorer. En bedre samordnet stat på regionalt nivå er et politisk krav.

Styrking av regionforvaltningen vil være særlig viktig etter som dette er helt i tråd med dagens
politiske strømninger både nasjonalt og i forhold til Europa for øvrig. Sentralisering vil gjøre etaten
mye mer sårbar i forhold til muligheter for utflytting fra Oslo."

Leirskredprosjektet har vist seg å være en "vinnersak" for NVE. Også flomsoneprosjektet. NVE må
opprettholde kapasitet til gjore en innsats i forhold til ras, flom og andre beredskapssituasjoner.
Gjelder både menneskelige ressurser og penger."
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9. Interne og eksterne faktorer

Hvilke interne og eksterne faktorer mener du kan eller bør gi behov for organisasjonsjusteringer i
NVE framover?

På dette spørsmålet kommer det frem noen av de samme tingene som er påpekt tidligere. Vi trekker
fram et par (nye) forhold som noen respondenter omtaler, men siden det er mange ulike enkeltforslag
velger vi å gjengi noen av disse som er nye ift hva som tidligere er tatt opp (pkt. 8.3). Vi anbefaler
NVEs ledelse å gå gjennom disse punktene for å se om det er momenter som bør følges opp.

9.1 EUs vanndirektiv

Som en ekstern faktor nevner 5 respondenter NVEs rolle i forhold til EUs vanndirektiv/ EUs
rammedirektiv for vannforvaltning.

"Eksterne faktorer: NVEs rolle i forhold til EUs vanndirektiv."

"Kan være forhold knyttet til vann- og miljøforvaltningen. NVE er for lite synlig og klar i slike
spørsmål. Oppfattes i stor grad som en energiforvalter, og bare det."

"Innføring av EUs rammedirektiv kan kanskje medføre behov for å se på visse deler av organisasjonen
på nytt".

"EUs vanndirektiv og fokuseringen på samlet vassdragsforvaltning utfordrer NVE. En samling av
vassdragsforvaltningen i NVE vil styrke oss i forhold til eksterne miljøer. Dagens organisering, med
gråsoner mellom avdelingene, skaper unødig mye interne konflikter. Dette forsterkes av økt kamp om
begrensede ressurser."

9.2 Effektivitet i forvaltningen

5 respondenter trekker fram større krav til effektivitet i saksbehandlingen fra samfunnet rundt oss.

"Krav om effektivisering av off. sektor kan være faktorer som gjør at NVE må foreta endringer."

"Større krav til effektiv saksbehandling fra samfunnet rundt oss. Mer bruk av internett."

9.3 Andre forhold

I dette punktet har vi listet opp en rekke enkeltutsagn fra respondentene og vi anbefaler linjeledelsen å
gå gjennom og vurdere disse punktene.

• "Deler av NVEs energiforvaltning bør kanskje ses i nærmere sammenheng med
Oljedirektoratets arbeid. (Gassbruk)??"

• "Økt behov for statlig samordning på regionalt nivå som følge av Distriktskommisjonen og
Planlovutvalgets anbefalinger. Dette vil bli særlig aktuelt på alle felter som inkluderer endret
arealutnyttelse, f.eks. i forbindelse med konsesjonsbehandling."

• "Hvis mengden av faste og forutsigbare forvaltningsoppgaver reduseres, og oppgavene knyttet
til utredninger med mer uforutsigbart innhold øker, bør vi vurdere organisasjonsendringer. I en
slik situasjon vil en prosjektorganisasjon med liten seksjonstilhørighet være mer egnet.
Avdelingene blir da i større grad en pool av fagfolk som settes sammen i prosjekter avhengig
av hvilke oppgaver som skal løses. Vi er ikke der ennå, og i et slikt system blir det liten
forskjell mellom NVE og ordinære konsulentmiljøer."
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• "Tildeling av stadig nye oppgaver, uten tilførsel av friske ressurser, legger press på NVE som
organisasjon, skaper behov for strammere og tydeligere prioriteringer. En evt. spissing av
NVEs ansvar og faglige profil vil nødvendigvis influere på behovet for nødvendige
organisasjonsjusteringer."

• "Dersom det skjer noe dramatisk pa dep.niv innenfor vann- og vassdragsforvaltning eller det
tas initiativ til nærmere integrasjon mellom petroleums og el.forvaltning."

• "Datainnsamlingssystemene fungerer ikke tilfredsstillende. Herunder kvalitetskontroll av
innsamlede data. Hva med å skille ut anleggsvirksomheten og annen inntektsbringende
virksomhet? Forretning og forvaltning hører ikke sammen! Bedre organisering av
internasjonalt arbeid. ( ekskl. IN)"

• "Opprettelsen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Større fokus på
forbrukernes rettigheter i forhold til kjøp og bruk av elektrisk energi i EU."

• "Eksterne faktorer - onske/behov for helhetlig vassdragsforvaltning Rammedirektivet),
Klimaendringer - NVE må bli enda tydeligere på å ivareta sikkerhet for materielle verdier og
menneskeliv langs vassdrag. Energioppdekningen. Endringer i lovverket. Endring i politiske
føringer. Ønsker/behov fra kommuner, regulanter, netteiere, regionale myndigheter
("kundegruppa")"

• "Eksternt: NVE har på flere områder en relativt sterk posisjon i samfunnet. Forventingene til
at NVE kan løse oppgavene er klart til stede. Strategisk ligger utfordringen i å tilpasse
organisasjonen slik at ressursinnsatsen blir satt inn der NVE har klare forvatningsoppgaver og
mulighet til å lykkes."

• "Utviklingen i Europa (land det er naturlig å sammenligne seg med) og Norge kan tilsi en
vurdering av behovet for en organisatorisk "tydeliggjøring" av regulatorfunksjonen."

• "Interne faktorer: Flere oppgaver løses i prosjekt på tvers av seksjoner/avdelinger. Dette kan
bety at det er behov for justeringer evt. klargjøring av ansvarsforhold m. v."

• "Er som sagt mer opptatt av prosess enn organisering. Organisering betyr lite om ikke det som
er innenfor strukturen fungerer bra .. "

• "NVE må opprettholde kapasitet til å gjøre en innsats i forhold til ras, flom og andre
beredskapssituasjoner. Gjelder både menneskelige ressurser og penger."
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10. Vedlegg

10.1 Spørreskjema

fil
NVE  

Evaluering av NVEs organisering
-  Kritisk søkelys på NVEs måloppnåelse og organisering 2000-2005

Utvalg: alle ledere som har vært her i perioden+ nøkkelpersoner fra "Prosjektgruppa 2000" +

representanter for hovedsammenslutningsområdene med erfaring fra perioden = i alt 60 personer.

Undersøkelsen gjennomføres elektronisk og AIT sikrer at svar vil ikke kunne spores til enkeltpersoner.

r Ja, jeg innehar en leder-funksjon

pr i dag
Kryss av her hvis du har leder-funksjon i dag

1. I hvilken grad mener du NVE har nådd sine mål de

siste fem årene?

Svar på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er i svært liten grad til 5 i

svært stor grad

2. Mener du NVE er bedre eller dårligere til å nå sine mål

nå enn i 2000?

Svar på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er mye dårligere til 5 mye

bedre.

C 1 - Mye dårligere

C 2- Litt dårligere

C 3- Ingen forskjell

C 4 - Litt bedre

C 5- Mye bedre

2.1 Hvilken begrunnelse har du for din vurdering?
J

_J
3.1 hvilken grad mener du følgende tiltak besluttet i 2000 har hatt for NVEs måloppnåelse i

perioden?  Svar på en skala fra 1 til 5, hvor 1 svært liten grad og 5 betyr svært stor grad.
- --- ---- -

Ny avdelingsstruktur C , ,E , ,
5

Nye avdelingsdirektører C ,E ,E ,E 4C 5

Opprettelse av policy- og strategistab C ,E 2c, ,
5

Fortsatt egen enhet for juridisk ekspertise C ,E E ,E ,
5

Fortsatt egen enhet for informasjon og samfunnskontakt C ,E , ,E 4c 5

Ny organisering av FoU C , , , ,
5
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4. Hvilke andre tiltak og prosjekter iverksatt innenfor
perioden 2000-2005 mener du har hatt positiv eller
negativ virkning på NVEs måloppnåelse?

5. Mener du - ut fra dine erfaringer med dagens
organisering - at noe tilsier behov for organisasjons-
justeringer framover?

6. Mener du det er forhold ved dagens organisering av
NVE som det er spesielt viktig å beholde framover?

7. Hvilke interne eller eksterne faktorer mener du kan
eller bor g' behov for organisasjonsjusteringer i NVE
framover?

Send inn ditt svar
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10.2 Prosjektavtalen

Prosjekt-
skisse

Prosjekt-
soknad

Prosjekt-
avtale Evaluering

Prosjekttittel: Fra Utviklingsprosjekt til resultat

I hvilken grad har organisasjonsendringen i 2000 ført til bedre
måloppnåelse i NVE for perioden 2000-2005? Hva bør eller kan føre til
behov for organisasjonsjusteringer framover?

Prosjekteier: DM ved AAA og KOB.

Bakgrunn, mål og
sluttleveranse:

I 2000 ble NVEs strategi og organisasjon endret etter behandling av
forslag i'Utviklingsprosjektet" En hensikt med endringene var "økt
oppgaveorientering". Det ble gjennomført organisasjonsjusteringer.
Siden 2000 har det vært gjort flere mindre justeringer i avdelingene og
gjennomført en rekke tiltak for å effektivisere gjennomføringen av
oppgavene.

Det ønskes nå en overordnet gjennomgang eller evaluering av i hvilken
grad målene for NVE er nådd og i hvilken grad organisasjonsendringen i
2000 hadde betydning for dette.

Mål kan ikke oppnås kun gjennom organisasjonsendring. Det skal derfor
gis en oversikt over viktige prosjekter og tiltak som har hatt og har til
hensikt å støtte NVEs måloppnåelse og de mål som er satt for
organ1sasjonen.

Første del skal evaluere i hvilken grad organisasjonsendringen har
bidratt til en bedre måloppnåelse:

• Beskrive utfordringene NVE stod ovenfor i 2000 og hvordan
organisasjonsendringen i 2000 skulle bidra til å møte
utfordringene. Gruppa skal kort beskrive hvordan ny
organisasjon ble implementert i 2000-2001.

• Beskrive strategier, prosjekter og tiltak for å understøtte
løsningen av utfordringene i perioden 2000-2005.

• Foreta en overordnet evaluering av måloppnåelse ift målene satt
for organisasjonsendringen 2000.

I tillegg skal det identifiseres endringer i omgivelsene eller interne
erfaringer som kan eller bør føre til behov for organisasjonsjusteringer
på kort og mellomlang sikt. Eksempler kan være reformer, ny teknologi
og IT-løsninger, nye politiske ønsker og krav, nye arbeidsformer etc.
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Organisering:

Tidsplan:

Ressursbruk:

Finansiering:
(beløp/finansieringskilder)

Ansvar PE og PL:

Myndighet PE og PL:

Prosjekteier er DM ved Agnar og Kjell Otto. Prosjektleder Johannes.
Prosjektmedarbeidere Odd B. og Halvor.

Metode:

1. Ad-hoc gruppa beskriver og samler inn fakta.

2. Spørreskjema utarbeides og besvares av seksjonssjefer og
avdelingsdirektører som har vært her i perioden 2000-2005.

3. Eventuelle supplerende samtaler med utvalgte nøkkelpersoner.

4. Utforme foreløpige konklusjoner.

5. Innhente synspunkter fra prosjektgruppa i Utviklingsprosjektet
på foreløpige konklusjoner.

6. Ferdigstille notat.

Konsept legges fram for DM 8. februar. Ferdig prosjekt legges fram for
DM 20.juni.

Ingen ut over egen tid.

JOE: 75 timer. OBØ: 75 timer. HKH 50 timer

Ingen

PE/DM skal godkjenne spørreskjema

Dato:

Underskrift PL Underskrift PE

Eventuelle vedlegg:
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