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Forord

Innstillingen fra Bjørnå II-utvalget, som har utredet forholdet mellom NVEs hovedkontor og
regionkontorene, ble behandlet i DM den 6. februar 2006. DM sluttet seg til utvalgets anbefalinger og
forslag. For kunne realisere målene i utvalgsrapporten er det nodvendig a utarbeide en tiltaksplan
som plasserer ansvar og setter tidsfrister. Denne vil bli ferdigstilt og behandlet i nytt DM primo mars
2006. Utvalgets rapport og tiltaksplanen vil deretter bli gjennomgått med de aktuelle regionsjefer og
seksjonssjefer.

Det har vært en styrke for dette utvalgsarbeidet at avdelingsdirektørene for de aktuelle ansvarsområder
har deltatt aktivt i utredningsarbeidet, og de blir derfor også et viktig forankringspunkt i den praktiske
implementeringsfasen. Her vil det bli lagt stor vekt på organiseringen av de periodiske regionsjef-
møtene, samt økt kontakt med de fagansvarlige seksjonssjefer.

Utvalget vil takke alle som har deltatt aktivt i prosessen, med stort engasjement og konstruktive
forbedringsforslag til samhandlingen i NVE - OVER ALLE GRENSER."

Oslo, den 9. februar 2006

> • ee G{5-«
'K%ea oio »ex
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I Innledning

1.1 Utvalgets sammensetning, mandat, arbeidsform

Utvalget ble oppnevnt på bakgrunn av notat til DM datert 25.08.05. med forslag til mandat. DM sluttet

seg til forslaget i mote 29.08.05. Mandatet for utvalget har folgende ordlyd:

"Arbeidet gjennomfores etter arbeidsformen ad-hoc-utvalg. Utvalget skal vurdere
oppgavefordelingen mellom hovedkontoret og regionkontorene, samarbeidspraksis.
arbeidsrutiner, kvalitetssikring av saksbehandling. behov for kompetanseutvikling m.m. Så
langt utvalget ser behov, foreslas endringer. Uvalget skal basere sitt arbeid pa erfaringer

med dagens rolle- og arbeidsfordeling mellom hovedkontoret og regionkontorene, og se disse
i lysav nyteknologi ognye oppgaver. Anleggsvirksomheten skal ikke omfattes av
gjennomgangen. Utvalget skal avgi inn.Hilling innen 31.12.2005."

Utvalget har hatt folgende medlemmer: Kjell Otto Bjørnå (leder), Anne Britt Leifseth, Bjorn Wold,

Morten Johnsrud, Stein Nordvi, Inge Lavoll (fellesrepresentant for tjenestemannsorganisasjonene),

Hallvard Berg (sekretær).

Utvalget har basert mye av sin datainnsamling på møter med berørte ledere og medarbeidere. Det har
også vært samlet inn en del nyere dokumenter som har berørt tema innenfor mandatet til utvalget. Det

refereres til disse der det anses relevant.

Utvalget har hatt en rekke møter med berørte ledere høsten 2005; 16. august med Are Mobæk
(tidligere avd. dir. Vannressursavdelingen), 25. august med regionsjefene, 1. september med

seksjonssjefer i HH, HV, HBM, VP, KTD, KTM, KTV, 2. september 2005 med seksjonssjefer i A
samt direktør IS og 22. november med seksjonssjefYPM.

Utvalget har også besøkt alle regionkontorene for felles møte med medarbeiderne der.

1.2 Tidligere behandling av forholdet mellom hovedkontor og regionkontor. Hva sa Bjørnå I?

Organiseringen av forvaltningsdelen ved regionkontorene ble stadfestet ved forhandlingsprotokoll av
9.1.1994, hvor det bl a slås fast: "Partene er enige om at NVEs regionkontorer organiseres som
selvstendige organisatoriske enheter administrativt underlagt Vassdragsavdelingen."

Hosten 1996 ble det av en intern arbeidsgruppe i Vassdragsavdelingen gjort en gjennomgang av
regionkontorenes rolle og virksomhet i et 10-årsperspektiv. Dette ble gjort som ledd i oppfølgingen

etter NOU 1996:16 (Flomtiltaksutvalget) og som grunnlag for St.meld nr 42 ( 1996-97) '"Tiltak mot
flom··. Utgangspunktet var behovet for a se på regionkontorenes rolle og ressursbehov for oppfolging
av Flomtiltaksutvalgets anbefalinger. Arbeidsgruppa konkluderte blant annet med et totalt behov på

kort sikt på I 0,5 stillinger, og på lengre sikt ytterligere 10 stillinger.

På bakgrunn av erfaringene med organiseringen av regionkontorene i årene etter 1994, ble det høsten
1997 besluttet a sette ned et partssammensatt arbeidsutvalg ledet av avd dir Kjell Otto Bjømå

(Bjornal) til å vurdere '"dagens rolle- og ansvarsdeling mellom hovedkontoret og regionkontorene. de
faglige og administrative ansvarsforhold og praksis, samt fremme forslag til nodvendige
organisatoriske endringer ogtilsvarende forslag til endringer i samarbeidsrutiner  -  sa vel faglig som
administrativt (sitat mandat for utvalget. 15.09.1997).
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Fra utvalgets innstilling datert 2. april 1998 gjengis følgende

Hovedkonklusjon:

Arbeidsutvalget anbefaler at organiseringen av regionkontorene for en stor del bor folge
protokollvedtaket av 1994. De viktigste avikene fra denne protokollen er forslaget om at
regiontjenesten ma fa et faglig uavhengig forankringspunkt ved hovedkontoret. at det innfores
obligatoriske planmoter for NVEs ledere. saml at det satses pa en bedre klargjoring av ansvars- og
myndighetsforhold for de berorte ledere og medarbeidere i NVE. " (Bjorna I, s 9):

Det ble gjennomført forhandlinger som munnet ut i protokoll datert 28. april 1998. Her slutter man seg
til tilrådningene fra utvalget og uttrykker blant annet følgende:

"Dette innebærer at organiseringen av regiontjenesten i hovedsak skal folge protokollvedtaket av

090194 ved at regionkontorene fortsatt utgjor selvstendige organisatoriske enheter. Regiontjenesten
vil videre fa et faglig uavhengig forankringspunkt ved hovedkontoret ved at det etableres en ny
stabsfunksjon under VED. ledet av "regiondirektor  "  (arbeidstittel) i nyoppre/tel stilling. "

1.3 Hva har skjedd siden Bjørnå  I?  Ble anbefalingene fulgt opp?

Som en ser, er det stor grad av sammenfall mellom mandatet for Bjørnå I fra 1997 og mandatet for
Bjørnå li-utvalget. Utvalget har gått gjennom vurderingene fra 1998. med to hovedfokus:

1) Har det skjedd endringer i interne eller eksterne forhold siden 1998, som tilsier endringer i

forholdet mellom hovedkontor og regionkontor?

Generelt ser ikke utvalget at det har skjedd vesentlige endringer siden 1998 som burde tilsi at

prinsippene for organiseringen av regiontjenesten endres. Det kan konstateres at det stadig har skjedd
en utvidelse av oppgaver regionkontorene deltar i, dels som en følge av nye oppgaver til NVE, dels
som følge av intern arbeidsfordeling. Dette kommer bl a til uttrykk i regionsjefenes oversikt over

arbeidsoppgaver og personalressurser ved regionkontorene, jf vedlegg. Det gjelder
flomsonekartprosjektet og EUs rammedirektiv for vann. Noen oppgaver er en fortsettelse av gamle,
men i ny drakt, jf miljøtilsynet. Det presiseres at oversiktene i vedlegget ikke er organisasjonskart.

men en sortering av regionkontorenes oppgaver i forhold til ulike avdelingers arbeidsområder.

Styrkingen av regionkontoret som har skjedd i den siste 10-arsperioden er i tråd med de politiske
signaler om satsing på lokaldemokrati, desentralisering og regionalisering, jf feks anbefalingene fra

Distriktskommisjonen (NOU 2004: 19).

Et internt organisatorisk grep ble tatt på bakgrunn av Utviklingsprosjektet (1999-2000): I den
påfølgende omorganisering av NVE med virkning fra 1.1.200 I, ble regionkontorene igjen

administrativt underlagt en av fagavdelingene (Vannressursavdelingen). Det "uavhengige"

forankringspunktet i en regiondirektør, som ble opprettet på bakgrunn av Bjømå I, bortfalt. Perioden
med en regiondirektør varte således bare drøyt to år.

Gjennom lederutviklingsprogrammet Pegasus, har lederrollene og prinsipper for ledelse blitt mer
konkret definert. De generelle rollebeskrivelsene fra Pegasus forsterker således utvalgets anbefalinger
knyttet til lederansvar.

Det har blitt pekt på St. meld nr 17 (2002-2003) •·om statlige tilsyn" som en viktig premissleverandor

for NVEs ivaretakelse av tilsynsrollen, herunder regionkontorenes rolle. Utvalget viser i denne
sammenheng til nylig startet arbeid med en tilsynsstrategi for NVE, og går derfor ikke nærmere inn på
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eventuelle konsekvenser av St.meld nr 17 (2002-2003) for forholdet mellom hovedkontor og

regionkontor.

2) Ser utvalget behov for å endre på de prinsipielle linjene som ble trukket opp i 1998?

Utvalget peker i det folgende på en del forbedringstiltak. Generelt sett er det momenter som også
Bjomå I pekte på, men som ikke har blitt godt nok fulgt opp i praksis. Utvalget har vært opptatt av a
klargjore ansvarsforhold og finne losninger som kan bidra til at prinsippene som trekkes opp, faktisk

folges.

Bjornå I hadde en del konkrete anbefalinger som, helt eller delvis, ikke er fulgt opp:

Lederroller: Bjørnå I søkte å avklare rollene. Beskrivelsene har muligens vært for generelle,

men oppfølgingen i noen ledd har heller ikke vært som forutsatt.

o Regiondirektør med stab: ble avviklet og ansvaret overført til V fra 1.1.2001. Viktige
elementer i regiondirektørens ansvar skulle vaere): .. 'og skal sarge for god
koordinering mellom hovedkontoret og regionkontorene. herunder soke a lose
eventuelle tvister mellom disse. Det er også naturlig at regiondirektor tar ansvaretfor
en bedre avklaring av oppgavefordelingen mellom hovedkontor og regionkontor. "
(sitat Bjørnå I s 14/15) Etter at ordningen med regiondirektor ble avviklet. har det
vært en svakere oppfolging på dette området.

o Regionsjefens rolle ble sokt klargjort, med henvisning til 1994-protokollen:
'Regionsjefen har. .... et helhetlig lederansvar; noe som inneberer resultatansvar og
ansvar for regionkontorets ressurser (personal, okonomi, tidsbruk) . ....  har det
overordnete ansvaretfor kompetanseutvikling ved regionkontoret...... Videre har
regionsjefen det overordnete ansvaret for at regionkontorets medarbeidere utforer
sine oppgaver etter gjeldende kvalitetssikringsrutiner.  " (sitat Bjorn2Is 15)

Regionsjefens rolle har ikke fullt ut fatt det innhold som Bjomå I la opp til.

o Seksjonsjefens rolle etter Bjomå I er hovedsakelig a ivareta et fag felt": ".. har
ansvar for a informere de aktuelle medarbeidere ved regionene om
kompetanseutviklingstiltak, endringer i faglige rutiner m.m... ....behjelpelig med okt

innsats for å lære opp nyansatte ved regionkontorene. Seksjonssjefene har det
operative ansvaret for at kvalitetssikringsrutiner er utarbeidet for de fagfelt som
sorterer under seksjonen... " (Sitat Bjørnå Is 15) Denne beskrivelsen er ikke

dekkende for den faktiske situasjon. Utvalget kommer tilbake til dette, se særlig kap
2.1.3.

Administrative rutiner:

o Styringsdialog/ VP- og budsjettarbeid: "Det anbefales aholde minimum 3
planleggingsmoter i året hvor VED, regiondirektor, avdelingsdirektorene og
regionsjefene deltar. Det kan ogs@ vere en fordel om aktuelle seksjonssjefer deltar pd
disse motene. " (Sitat Bjornå I. sl 2) Dette er ikke fulgt opp, med unntak for ett mote

mellom regionsjefer og DM i 2004 og to i 2005.

o "Reiseregninger bor i fremtiden kunne sendes fra regionmedarbeider med regionsjefs
attestasjon. direkte til A0. Reisekontoret. Anvisning ma kunne foretas i A"  (Sitat
Bjomå I, s 16). Dette praktiseres tilsvarende i dag (begreper endret) for de fleste

medarbeidere ved regionkontorene. med unntak for reiser som belastes HH eller HVs
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budsjett. I disse tilfellene sender regionmedarbeiderne reiseregningen direkte til

seksjonssjef sentralt.

o "Personalforhold: Informasjon om og tilretelegging av hospiteringsmuligheter for de
tilsatte ved regionkontorene forbedres. (Sitat Bjorn%Is I6) KTV har hatt to

langtidshospitanter (> I år), for øvrig synes det som hospitering ikke er utnyttet i

tilstrekke I ig grad.

1.4 Generelt om regionkontorenes funksjon og arbeidsmåte

Fra Bjorn@ I (1998) sakses folgende: "NVEs fem regionkontor er viktige representanter for etaten ute i

distriktene. Kontorenes nærhet til /okalmi/joet. med rask tilgjengelighet til felten. er av stor betydning.
særlig i beredskapssituasjoner. De regionansatte har god oversikt over hvilke behov distriktene har
for NVEs tjenester, og en verdifull kunnskap om lokale forhold, noe som serlig har betydning i

vassdragsrelaterte saker. Kontorene er også viktige ut fra et distriktspolitisk hensyn, ikke bare på
grunn av arbeidsplasser. men også.fore/i våre brukere synes d ha en lavere terske/for å kontakte et
lokalt, lell oversiktlig kontor, enn NVE sentralt. ··(sitat Bjørnå I s 5)

I hovedsak deler dette utvalget vurderingen fra 1998. Som den gang er det grunn til å understreke at

bruken av regionkontorene må vurderes fortløpende ut fra hva som er hensiktsmessig for

oppgaveløsningen i NVE og for brukerne. Både generelle trender til desentralisering og

regionalisering av forvaltningen og nye elementer i vannressursforvaltningen, så som EUs

vannrammedirektiv, trekker i regional retning.

Utvalget vil understreke at NVE som statlig myndighet (etat) er ett forvaltningsnivå. Dette kommer

eksempelvis til uttrykk gjennom praktiseringen av vedtaksmyndigheten og ved at OED er ankeinstans

for enkeltvedtak.

I forhandlingsprotokoller fra 1994 og 1998 er det slått fast at regionkontorene skal være "selvstendige

organisatoriske enheter". Utvalget legger ut fra dette til grunn at regionkontorene har en noe annen

status innad i NVE enn seksjonene. Muligens kan det være hensiktsmessig å se på hovedkontor og

regionkontorene som to nivåer internt i etaten. i organisasjonsmessig forstand. Regionkontorene utgjør

en "ytre etat", som kan sies å ligge på et nivå under avdelinger og seksjoner sentralt. For ordens skyld

understrekes at regionkontorene/ regionsjefene er underlagt den samme styringsrett internt i NVE som

andre deler av organisasjonen.
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2 Identifiserte forbedringsområder

2.1 Oppgavefordeling  -  delegering

2.1. J Generelt: delegering

Utvalget har i noen grad benyttet begrepet delegering i en utvidet betydning omfattende både
delegering av myndighet og tildeling av oppgaver. Det skulle framgå av sammenhengen om
delegering er ment i den noe vide forstand eller en streng definisjon knyttet til ansvar og myndighet.

Utvalget konstaterer at energisiden i NVE (EM, KTE og KTB) ikke er representert ved

regionkontorene, men har ikke gått nærmere inn i en slik diskusjon. Dette anses ikke a ligge i
mandatet. Derimot vil utvalget helt generelt presisere at det er viktig at regionsjef holdes løpende
informert om aktuelle aktiviteter  i  regionen som alle avdelinger/ seksjoner sentralt arrangerer.
Det omfatter ikke enhver aktivitet, men er særlig aktuelt for offentlige moter og befaringer. Regionsjef
og forværelse på det aktuelle regionkontor skal i slike tilfeller bli informert.

Utvalget konstaterer videre at det er stor forskjell mellom avdelinger og seksjoner som har virksomhet
ved regionkontorene, i hvilken grad det delegeres myndighet eller tildeles oppdrag til regionkontorene.
På myndighetssiden kan ytterpunktene sies å ligge på VPM som delegerer "nesten alt" og KT som
fatter alle vedtak sentralt. Alle seksjoner erkjenner, om enn noe varierende i innhold, et faglig ansvar
for det som utføres på regionkontorene. Hydrologisk avdeling driver faglig oppdrags- og

forvaltningsvirksomhet. Det faglige ansvaret er beholdt sentralt i H, men med et visst unntak for de
hydrologiske saksbehandlerne (HV).

To grunnleggende forhold ved vurdering av delegering eller tildeling av oppgave er:

hensiktsmessighet og effektivitet. Ved delegering til regionkontoret må det forutsettes at dette er
vurdert som det mest hensiktsmessige totalt sett, ikke bare for NVE men for samfunnet. Det er en
forutsetning for å kunne delegere at den som får oppdraget har tilstrekkelig kompetanse til å
gjennomføre det. Den som delegerer har også ansvaret for at nodvendig kvalitetssikring skjer, og
dokumenterer dette feks i et kvalitetssystem. Kompetansekravet kan legge begrensninger på hvor
langt en kan delegere. Samtidig er kompetanse noe som kan skaffes/ utvikles.

Utvalget har ikke funnet noen formelt nedfelte, generelle prinsipper i NVE for delegering. På
okonomiområdet er det klart definert i sentrale og lokale okonomireglement hvem som har hvilke
fullmakter, typisk knyttet til stillingskategorier. Noe helt tilsvarende finnes ikke knyttet til vedtak eller

annen saksbehandling. Ved notat datert 26.09.2005 utarbeidet av PS-staben er sammenstilt alle lover
og forskrifter som NVE har myndighet knyttet til, og hvem i NVE som fatter vedtaket. Dette og
tilsvarende interne dokumenter koblet til prosesser i et KS, gir en avklaring på hvem som beslutter hva
i NVE. Slike kvalitetshåndbøker finnes avdelingsvis for Hog V, mens KT har seksjonsvise systemer.

Nært knyttet opp mot delegeringen er underskriftsrutinene. I noen sammenhenger er prinsippene
knyttet til underskrift i det offentlige drøftet. Blant annet nylig i forbindelse med utredning om
elektronisk signatur.
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Følgende er sakset fra Departementshåndboka:

"Underskriving og parafering
Her er praksis noe varierende. Men det ma understrekes al all virksomhet i
de artementet sk'er a statsradens ve neo a statsradens ansvar.

Et utgaende brev undertegnet av en saksbehandler i forste hand er derfor ogsa
statsraden ansvarlig for. I saker som har vert lagt fram for, og blitt avgjort av
statsråden, blir det utgaende brev som regel undertegnet av statsraden. Den som
undertegner det utgående brev stårfOr så vidt fram som den ansvarlige for
avgjorelsen, selv om det er statsraden som har det endelige ansvar og som
undertegneren derfor kan sies ahandle pa vegne av. Den som paraferer har ansvar
for at det er samsvar mellom det vedtak som er truffet og det som står i brevet. Det
kan ogsa uttrykkes noe enklere slik at den paraferende skal sorge for at brevet er
overensstemmende med det godtatte forslag til avgjorelse."

Prinsippet er altså at den som underskriver har den formelle myndigheten som trengs i det aktuelle
tilfellet. feks til fatte vedtak. Det innebærer at denne personen må ha en delegert fullmakt.

Underskriftsrutinene i NVE har vært dokumentert på ulike måter. Utvalget har feks funnet referanse
til Dokumenthjelper n' av 1994 som ble vedtatt pa direktormote 15.12.93. Denne definerte blant

annet rutiner for hvem som kan underskrive hvilke typer brev. Dette dokumentet er ikke holdt levende.
I et notat fra V til VED datert 15.09.1999 foreslås endrete rutiner for hvem som skal underskrive brev
innenfor Vassdragsavdelingens ansvarsområde. I praksis innebærer notatet en delegering fra VED til

V i noen typer saker, og dette er godkjent ved påtegning av VED 20.09.1999. KTD har definert

underskriftsrutiner for ulike typer brev innenfor sitt saksfelt. Liknende avklaringer kan være gjort på
ulike nivå i NVE. Dette utvalget ser det ikke som sin oppgave a skaffe full oversikt, men etterlyser en
lett tilgjengelig og samlet oversikt.

Utvalget anbefaler at det lages en oversikt over hvilke fullmakter som ligger til ulike stillinger og
at det etableres rutiner for delegering av fullmakter internt i NVE. Det vil være naturlig at dette
knyttes til etablering av et overbyggende kvalitetssystem (KS) for hele NVE.

Det har vært tatt opp at noen seksjoner praktiserer en svært streng praksis på signering av brev.
Eksempelvis har det vært framholdt at KTD praktiserer at alle brev, inkludert rene oversendelser eller

møteinnkallinger, sendes fra regionmedarbeider til underskrift på seksjonen sentralt og utsending fra

M29. Dette skjer på tross av at gjeldende rutiner for KTD åpner for at regionsjef signerer. Tidligere
vedtatte signeringsrutiner for NVE innebærer at brev av orienterende art eller oversendelsesbrev kan
sendes ut direkte fra regionkontoret. Utvalget mener det er naturlig og mest rasjonelt at regionsjef

signerer denne typen brev, når regionmedarbeider er saksbehandler.

Det har fra enkeltmedarbeidere regionalt blitt lagt fram eksempler som tyder på at det ikke er helt klart
i hvilken utstrekning saksbehandler på et regionkontor skal folge saken mens den er til behandling
sentralt. Utvalget mener det må være et prinsipp at saksbehandler, uavhengig av hvor denne
sitter i organisasjonen, følger saken hele veien gjennom kvalitetssikring til endelig vedtak.
Det er saksbehandler som har best detaljkunnskap om den enkelte sak, og det er derfor viktig at
ledelsen har tilgang til den infonnasjon denne besitter hele veien gjennom den interne
kvalitetssikrings- og beslutningsprosess. Så er det selvsagt ledelsens rett og plikt til å beslutte
annerledes enn saksbehandler innstiller på, når sakens karakter og innhold tilsier det.
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Av rent personalpolitiske hensyn er det viktig at medarbeiderne opplever at deres kompetanse og

sakkunnskap verdsettes, herunder at det gis skikkelig tilbakemelding/ forklaring nar vedtak eventuelt

ikke er i samsvar med saksbehandlers innstilling. Selve involveringen av saksbehandler kan gjores pa

flere måter. Det har også særlige praktiske og ressursmessige aspekter når saksbehandler sitter

regionalt og kvalitetssikring/ vedtak skal fattes sentralt. Det er et lederansvar afinne hensiktsmessige

løsninger på dette.

2.1.2 Ytterligere delegering og tildeling av oppgaver til regionkontorene

Det har i utvalget vært diskutert mulighetene for ytterligere delegering av myndighet og tildeling av

oppgaver til regionkontorene. Grunnleggende for diskusjonen har vært at NVE organiserer

oppgaveløsningen på en måte som sikrer god forvaltning. herunder:

tar faglig godt funderte beslutninger.

tilstreber de strengeste krav til likebehandling.

yter god service til brukerne.

forvalter statens midler effektivt

Nærhet til vassdragene og lokal/ regional forvaltning er en viktig begrunnelse for at V har valgt å

delegere myndighet og tildele mange av sine oppgaver til regionkontorene. KT delegerer ingen

vedtaksmyndighet, med særlig henvisning til likebehandlingshensyn. Ved siden av slike prinsipielle

betraktninger må det konstateres at dagens situasjon også er en funksjon av en historisk utvikling og

praktisk tilnærming ut fra ulike hensyn.

I noen grad kan det være motsetning mellom de ulike hensyn, og det er da nodvendig aprioritere og

foreta et valg. I slike tilfeller settes typisk også inn tiltak som skal virke kompenserende mot mulige

uheldige effekter. Eksempelvis kan utstrakt delegering av vedtaksmyndighet oke faren for at like saker

behandles ulikt. Dette er i V kompensert med sentral koordinering og et kvalitetssystem. K TD har

delegert oppgaver til regionmedarbeidere. men ivaretar behov for spesialisering og likebehandling ved

at medarbeidere jobber i team og gjennom tett sentral oppfolging.

Forhold som trekker i retning av okt delegering og oppgavetildeling til regionkontorene er:

Desentralisering og regionalisering i forvaltningen

Nærhet til vassdragene

Nærhet til lokal og regional forvaltning

Spredt lokalisering av personell kan gi mindre sårbarhet mht kompetanse

Forhold som trekker i retning av redusert delegering og oppgavetildeling til regionkontorene er:

Spesialisering. okt behov for spisskompetanse

Likebehandling

Brukerne er store aktorer som dekker flere regioner
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Utvalget anser det ikke som sin oppgave åta en detaljert gjennomgang av de aktuelle arbeidsområdene

innenfor NVE med sikte p afinne optimalt de legeringsnivå. I og med at dette kan variere fra oppgave
til oppgave er det behov for ase konkret på de ulike arbeidsområdene. Samtidig er det viktig ase på

modellen for delegering i NVEs forvaltning som helhet.

Utvalget mener at hensiktsmessigheten av utvidet delegering av myndighet og tildeling av
oppgaver til regionkontorene bør vurderes, men at dette må avgjøres av den enkelte
fagansvarlige direktør i samarbeid med V-direktør. Hensynet til likebehandling og effektivitet
må veie tungt i slike vurderinger.

2.2 Ansvarsdeling mellom regionsjef og seksjonssjef  -  fag kontra personalledelse

2. 2.1 Personalansvar

Utvalget mener den prinsipielle hovedregelen er at personalleder og medarbeider har samme

arbeidssted. Utvalget legger av samme grunn vekt på at regionsjefen er den leder som har
personaloppfolging i det daglige. Det innebærer ansvar for håndtering av arbeidsmiljø. samarbeid,

ressursutnyttelse, arbeidstidsbestemmelser, permisjoner, sykdom m. v. Regionsjefen har nærheten, er

dermed den som lettest ser medarbeiderne direkte i deres daglige funksjon. og trenger dessuten aha et
overblikk over de oppgaver som utføres på regionkontoret.

Ut fra dette mener utvalget at regionsjefen fortsatt skal ha personalansvaret for alle
medarbeidere ved regionkontoret. Dette har ligget fast siden 1994, men innholdet i det trenger en

klargjoring.

I personalansvaret ligger at regionsjefen er den som gjennomforer medarbeidersamtaler ved
regionkontoret. Fra NVEs side er medarbeidersamtaler sett på som et viktig personalpolitisk
virkemiddel. jf NVEs personalhåndbok.

Regionsjefen er ansvarlig for å gjennomføre en "komplett" medarbeidersamtale i henhold til
NVEs mal. Regionsjef må derfor ha en dialog med berort(e) seksjonssjefer sentralt i forkant av
medarbeidersamtalen, blant annet for innspill fra et faglig perspektiv og som et ledd i NVEs

planleggingsprosess og resultatoppnåelse.

Enkeltmedarbeidere har som et personalpolitisk tiltak fått etablert ordninger som innebærer at de
faglig og administrativt er underlagt en seksjon ved hovedkontoret, men rent praktisk bruker
regionkontorets lokaler etc. Slike personlige ordninger (regionkontoret som "hjemmekontor")
mener utvalget prinsipielt sett er uheldig, og bør unngås i størst mulig grad. Slike avtaler bør
bare unntaksvis etableres for mer enn ett år. Eventuell forlengelse skal først skje etter en
nærmere evaluering. Det er viktig at Administrasjonsavdelingen er inne i bildet når slike avtaler
inngås, for asikre enhetlig behandling.
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2.2.2 Fagansvar

I Bjorna I-utvalgets rapport er seksjonssjefens ansvar definert aomfatte 'et fagfelf, herunder a

informere medarbeiderne om kompetanseutviklingstiltak. endringer i faglige rutiner. mm. '(side I5  i

innstilling 2.4.98  --  Bjorna I)

En slik beskrivelse kan passe i de tilfeller betydelig ansvar innenfor et arbeidsområde er delegert til

regionsjefen. I de tilfeller der seksjonssjef i hovedsak har beholdt fagansvaret. passer det ikke. Yi

velger her a bruke begrepet "arbeidsområde", da nødvendig faglig kompetanse (fagfelt) kan være

overlappende mellom seksjoner.

Seksjonssjefen vil uansett delegeringsgrad ha et faglig ansvar innenfor sitt arbeidsområde. Det
innebærer at seksjonssjefen er ansvarlig for kvaliteten på alt arbeid innenfor arbeidsområdet,
enten det utfores av medarbeidere ved regionkontoret eller hovedkontoret. Seksjonssjefen ma
således sørge for at det etableres nødvendige faglige standarder og kvalitetssikringsrutiner,
definere krav til kompetanse og sikre at nødvendig faglig oppdatering finner sted. Videre må

seksjonssjefen sørge for god informasjonsflyt som sikrer at oppgavene seksjonen har et ansvar for,

utføres på en forsvarlig måte. Seksjonssjefen har et særlig ansvar for asikre likebehandling. blant

annet gjennom å arrangere seminar for opplæring. oppdatering. kunnskapsoverføring og samordning

av rutiner.

Det neste spørsmålet blir hvordan dette fagansvaret skal ivaretas. Her spiller nettopp

delegeringsgraden inn. Seksjonssjefer kan delegere det faglige ansvaret i større eller mindre grad til

regionsjefen. Hvordan og hvor tett oppfølgingen skal være mot medarbeidere ved regionkontorene vil

avhenge av de legeringsgraden. Tilsvarende vil karakteren på kontakt mellom regionsjef og

seksjonssjef bli ulik der faglig ansvar er .. fullstendig .. delegert. som eksempelvis for VPM, enn der

intet faglig ansvar er delegert. eksemplifisert ved KTO. Som ved all delegering. fristilles ikke

seksjonssjefene fra sitt fagansvar, selv om det delegeres til regionsjef. Det vil derfor alltid være behov

for en oppfølging for sikre at fagansvaret ivaretas på en forsvarlig måte. Der fagansvaret ikke er

delegert, må seksjonssjef ha nødvendig faglig dialog mot medarbeiderne og gi regionsjef innspill til

medarbeidersamtalene på regionkontoret.

2.2.3 Resultatansvar

Resultatansvaret er en del av fagansvaret og folger delegeringslinjen. Den som har resultatansvaret bør

også ha kontroll over disponeringen av ressursene: både mht tid. personale og økonomi. Delegering av

myndighet og tildeling av oppgaver til regionkontoret. innebærer resultatansvar på regionsjefen. Det

gjelder for alle arbeidsområder ved regionkontoret. uavhengig av hvor i NVE eventuell

vedtaksmyndighet er plassert.

Resultatmål for regionkontoret defineres gjennom VP-arbeidet og regionsjefen må svare for

resultatoppnåelsen i forhold til denne. I praksis innebærer dette at de forskjellige seksjoner ved

hovedkontoret legger foringer og prioriteringer på regionenes virksomhetsplaner innenfor sine

respektive arbeidsområder, slik som forutsatt i Bjørnå I ( 1998).
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2.2.4 To-/ flersjefsproblematikk

I praksis har flere seksjonssjefer pr idag delegert svært lite fagansvar til regionsjefen og har

fortlopende kontakt med medarbeidere ved regionkontorene i saksbehandlingen, sorger for

kvalitetssikring i enkeltsaker, arrangerer faglige samlinger/ kurs osv. Dette har fort til at mange

medarbeidere oppfatter aha to sjefer - regionsjefen som administrativ/ personalsjef og en evt flere

seksjonssjefer som fagsjef.

Utvalget har fått noe varierende tilbakemeldinger fra medarbeiderne som er berørt av ''to-/flersjefs-

problematikken ... Generelt synes ordningen å være akseptabel, men enkelte opplever å "falle mellom

to stoler". Utvalget mener det må aksepteres at medarbeidere har flere ledere å forholde seg til.

Dette er for så vidt ikke så ulikt praksisen med prosjektledere i NVE som har et faglig, men ikke

personalmessig ansvar. Forutsetningen må være at det er klart hva som ligger i de ulike rollene, og at

regionsjefen alltid har personalansvaret for medarbeidere ved regionkontoret.

2.2.5 Kompetanseutvikling

Seksjonssjefene har det primære ansvaret for kompetanseutvikling innenfor sitt arbeidsområde,

og må signalisere sine behov for kompetanseutvikling. Regionsjef har et sekundært ansvar for

kompetanseutviklingen. Regionsjef skal folge opp den enkelte, som en del av personalansvaret,
men grad av faglig oppfølging vil variere med delegeringsgrad. Regionsjef har ansvaret for at
regionkontoret samlet sett har en kompetanse som passer til oppgaveløsningen. Dette behovet

kan variere mellom regionkontorene.

Initiativ til kompetanseutviklingstiltak kan ut fra dette komme fra både regionsjef og seksjonssjef. Det

er viktig med dialog mellom seksjonssjef og regionsjef i vurderingen av kompetanseutviklingstiltak,

og ved nyrekruttering. Eventuell uenighet i disse spørsmål mellom regionsjef og seksjonssjef, feks i

forbindelse med utlysing av stillinger, må loses i linjen for tiltak iverksettes.

I tillegg er det klart at den enkelte medarbeider selv må ta et visst ansvar for sin personlige og faglige

utvikling. Dette vil være et tema blant annet i medarbeidersamtalene med regionsjef.

Kompetanseutvikling skjer i stor grad gjennom det daglige arbeid. Her vil samspillet med kolleger

være et viktig element, jf omtale i kap 2.4 Samarbeidsformer. For faglig oppdatering og god kontakt

med kolleger innenfor et arbeidsområde, er de faglige samlingene som seksjoner sentralt arrangerer,

svært viktige. Hvor mange møter/ samlinger den enkelte ut fra dette skal delta på, må vurderes

individuelt.

Ressursbruken til faglig samordning og utvikling må veies i forhold til behovet. Det bør ikke være

automatikk i at alle som arbeider innenfor et arbeidsområde reiser på alle fagsam linger Regionsjef må

i samråd med aktuell seksjonssjef prioritere hvilke samlinger/ kurs den enkelte skal delta på. For noen

typer samlinger, feks for asikre enhetlig behandling av samme type saker, bor det være tilstrekkelig å

sende en medarbeider fra hvert regionkontor, som i neste omgang må ha et ansvar for a informere de

andre ved regionkontoret. Det er i denne sammenheng også viktig a se kritisk på hvor mange

arbeidsområder den enkelte arbeider innenfor, evt hvor mange medarbeidere man fordeler et

arbeidsområde på, jf kap 2.5..
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Budsjettet vil være styrende for omfanget av kompetanseutviklingstiltak. Her er ansvaret i dag fordelt

mellom regionsjef og seksjonssjef. Dette synes utvalget er akseptabelt. Det er derfor viktig aavklare

mest mulig allerede i VP-/ budsjettprosessen.

2 2.6 Budsjettansvar

Som hovedregel mener utvalget at regionsjef, som har personalansvaret, også bør ha
budsjettansvaret for alt som har betydning for oppfølging av medarbeidere ved regionkontoret,
så som reiseutgifter og utgifter knyttet til kompetanseutviklingstiltak.

Utvalget mener likevel det kan være akseptabelt abeholde budsjettansvaret for en del typer utgifter/

inntekter ett sted sentralt. Praksis i dag er at alle utgifter til drift av regionkontoret og reiser på

forvaltningsbudsjettet (post 01) er fordelt på regionkontorene. mens utgifter på spesielle statsposter i

stor grad folges opp av en seksjon/ avdeling sentralt. Det gjelder oppdragsvirksomheten. drift av det

hydrologiske stasjonsnett og noen prosjekter (f eks Flomsonekartprosjektet). Lonn til regiontilsatte

budsjetteres sentralt i V, med unntak for oppdragsstillinger i Hydrologisk avdeling.

Selv om en seksjonssjef sentralt planlegger og styrer det faglige innholdet i reiser og har
budsjettansvaret, har regionsjefen en rolle  i  administrativ oppfølging av reisevirksomheten.
Regionsjefen skal attestere reise- og overtidsregninger og kan eventuelt reagere ut fra sitt
ståsted som personalansvarlig.

Dette innebærer også at regionsjefen skal informeres i forkant, muntlig, i form av kopi av reiseordre

eller på annen hensiktsmessig måte. Reiseordre praktiseres eksempelvis for feltarbeidsreiser i H. For

ovrige reiser praktiseres en godkjenningsordning, inkludert en avklaring av hvilke former for

kompensasjon som er knyttet til reisen. Utvalget mener en slik godkjenningsprosess er svært ryddig og

kan potensielt være en modell for hele NVE. Ordningen i H skal evalueres i 2006.

Regionsjefskai også delta aktivt i beslutninger om hvem som skal/ kan delta på fagsamlinger og kurs,

selv om utgiftene dekkes sentralt.

2.2.7 Beredskap

Når det er etablert beredskap på regionkontoret mener utvalget at regionsjefen disponerer alle
medarbeidere pa regionkontoret.

For effektiv kriseledelse er det viktig at det ikke er tvil om hvem som har avgjørelsesmyndigheten ved

disponering av personell. Det er herunder viktig avere tydelig på når beredskap er etablert.

Regionsjef er beredskapsleder for sin region. AIie som organisatorisk tilhører regionkontoret, må

dermed være disponible for regionsjefen. Det må sikres at dette gjenspeiles entydig i NVEs
beredskapsplaner (sentralt og regionalt). Avhengig av beredskapssituasjonen må regionsjefen også

kunne  få  assistanse fra sentralt hold og fra andre regionkontor.

Dokumentasjon av flom og andre ekstremsituasjoner er viktig. men klart underordnet NVEs bidrag til

asikre liv og store materielle verdier. Eksempelvis skal vannforingsmålinger være høyt prioritert ved

regionkontorets disponering av personalressurser i beredskapssituasjoner. Dokumentasjon som et
viktig innsatsområde, men underordnet sikring av liv og store materielle verdier, bør gjenspeiles
i regionkontorenes innsatsplaner.

Når det også er etablert beredskap sentralt i NVE er regionsjefen underlagt beredskapsleder sentralt

(VED). I praksis rapporterer regionsjef via den aktuelle innsatsleder.
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2.3 Avdelingsdirektorenes ansvar

Mens avdelingsdirektør for Vannressursavdelingen har det direkte linjeansvar overfor regionsjefene og

regiontjenesten, har de øvrige avdelingsdirektørene et medvirkningsansvar for styringen av
regiontjenesten, og skal medvirke aktivt i forbindelse med planleggingsmøtene med regionsjefene.

Avdelingsdirektørene har også ansvar for å påse at seksjonssjefene ivaretar sitt fagansvar overfor
regionkontorene, inkludert at tilstrekkelige kvalitetssikringsrutiner er etablert innenfor avdelingens

ansvarsområde. Avdelingsdirektør for Vannressursavdelingen har ct særlig ansvar for at
styringsdialogen er god mellom hovedkontor og regionkontor.

Det er i dette utvalgsarbeidet kommet fram flere forhold som ikke har blitt fulgt opp som forutsatt etter
Bjørnå I ( 1998). De berørte avdelingsdirektørene har denne gang deltatt direkte i utvalgsarbeidet.
Dermed er forankringen på avdelingsdirektørnivå sikret, og forpliktelse på disse i oppfølgingsfasen

skulle være enda tydeligere enn etter forrige utredningsrunde.

2.4 Styringsdialogen mellom hovedkontor og regionkontor  -  kommunikasjon

Bjornå I (1998) anbefalte tre planleggingsmøter pr år, hvor VED, regiondirektør. avdelingsdirektørene

og regionsjefene skulle delta. Anbefalte møtetidspunkt var plassert i god tid før viktige beslutninger
om VP og budsjettforhold internt i NVE. Dette har ikke blitt praktisert som anbefalt.

I tillegg ble det lagt vekt på at avdelingsdirektørene skulle delta mer aktivt i planlegging og

gjennomforing av regionsjefmøtene. I perioden med en regiondirektør (1998-2000), synes det som det

var mer involvering fra fagavdelingene. Dette har senere avtatt, og blitt begrenset til at
Vannressursavdelingen inviterer de andre avdelingene til å komme med innspill til dagsorden for
regionsjefmotene. I praksis har fa saker blitt tatt opp av de andre avdelingene.

Utvalget mener at styringsdialogen mellom hovedkontor og regionkontor ikke er god nok.
Utvalget ser det som viktig at seksjoner sentralt og regionkontorene kommer i inngrep på rett
tid i forhold til NVEs plansyklus.

Det er viktig med direkte kontakt mellom berørte seksjonssjefer og regionsjefene. Regionsjefer
og seksjonssjefer trenger en gjensidig oppdatering på faglige og andre spørsmål som berører

regionkontorets virksomhet. Den direkte, mellommenneskelige kontakten er dessuten viktig for en
framtidig god dialog.

Det er viktig å legge opp motene og møtedeltakelsen slik at de som deltar foler det er nyttig. En av
forklaringene utvalget har ratt til den lave deltakelsen fra andre avdelinger enn V, er at en ikke har foll
møtene tilstrekkelig nyttige.

Fagavdelingene må trekkes med i nødvendig grad, både avdelingsdirektører og seksjonssjefer. Det
anses sjelden for aktuelt å trekke hele DM inn i moter med regionsjefene. Dagsorden for motene må
legges opp slik at deltakerne kun er med på saker som er relevante. Det ligger her et stort ansvar på

motearrangør. Proaktivitet fra avdelingsdirektør V er ønsket.
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Forslag til tiltak:

I) Årlig bør berørte seksjonssjefer og regionsjefer delta i felles moter, som med fordel også kan

innebære sosialt samvær.

2) Alle relevante seksjoner sentralt må gi innspill til regionkontorenes virksomhetsplaner.

Vannressursavdelingen må ta hovedansvaret for a innhente innspill fra alle avdelinger/

seksjoner, og må ta initiativet til moter.

3) Berørte avdelingsdirektører må medvirke aktivt i forbindelse med planleggingsmoter med

regionsjefene på passende punkter i NVEs planleggingssyklus. Aktuelle tidspunkter kan for
eksempel være ved gjennomgang av tildelingsbrev, omkring neste års budsjettforslag og når

premissene for kommende års VP er lagt (St.prp nr I).

4) Aktuelle seksjonssjefer må besøke regionkontorene. Utvalget understreker behovet for god
kontakt, uten å konkretisere frekvens på slike besøk ytterligere. Eventuelt vil også jevnlig bruk

av videokonferanser kunne styrke kontakten mellom hovedkontor og regionkontor.

Punkt 1-3 ovenfor knyttes opp mot regionsjefmotene, som p.t. arrangeres 4-5 ganger pr år.

2.5 Samarbeidsformer, arbeidsmiljø

Ved samtaler med regionmedarbeidere har flere tatt til orde for bedre samspill mellom hovedkontor og

regionkontor, og mellom regionkontorene. Det pekes på betydningen av dette for utvikling/ utnyttelse
av kompetanse, kvalitetssikring og arbeidsmiljø. Et moment er ogsa a motvirke fragmentering av
etaten, som er blant problemområdene det meldes om ved ekstern evaluering av NVE.

Det er stor variasjon mellom arbeidsområdene hvordan bemanning og kompetanse er organisert
mellom hovedkontor og regionkontor. KTO trekkes fram som en seksjon/ arbeidsområde som jobber
tett i team uavhengig av fysisk plassering. Medarbeiderne er definert i fagteam. Spesialister på hhv

stål, betong osv utnyttes på tvers av regiongrenser, samt mellom hovedkontor og regionkontor.
Seksjonssjef K TD er sentral i kvalitetssikringen.

På den andre siden ligger fagfeltet Vassdragsteknikk, som ligger innenfor VPMs arbeidsområde, men
som har hele sin "operative" virksomhet ved regionkontorene. Det er mange medarbeidere ved hvert
regionkontor innenfor arbeidsområdet. Dette gjør at en kan opprettholde et eget fagmiljø ved
regionkontoret. Samtidig har det vært etterlyst muligheten for a trekke på spesialistkompetanse internt

(fra hovedkontor eller et annet regionkontor), og et sterkere faglig initiativ fra hovedkontoret.

Utvalget mener det er viktig å utnytte hele NVEs kompetanse uavhengig av hvor den sitter
fysisk sett. Det må ikke oppstå konkurrerende miljøer, og den kompetansen NVE faktisk sitter
på må utnyttes optimalt. Et bakenforliggende spørsmål er strategien ved rekruttering og utvikling av
medarbeidere. Her kan det være forskjellige behov innenfor ulike deler av organisasjonen.
Regionkontorene kan være i en spesiell situasjon, med mer fokus på bredde. Samtidig trekker

utviklingen i samfunnet i retning av spesialisering. Utvalget mener det bør stimuleres til bedre
faglig samspill på tvers; mellom regionkontor og mellom regionkontor og seksjoner sentralt ..
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Noen aktuelle tiltak:

Mer spesialisering. Det innebærer også at kompetanseprofilen kan være ulik mellom

regionkontor

Spesialisering vil være et viktig tiltak for at NVE skal kunne mote framtidens kompetansebehov. Det

åpner for adekke flere fagfelt totalt sett eller storre fordypning innenfor et fagfelt. Det vil også være et

tiltak for a styrke kontakt og samarbeid på tvers av regiongrenser. I større grad enn i dag bør
medarbeidere ved ett regionkontor bidra til oppgaveløsningen ved et annet regionkontor. Dette

kan også bidra til autjevne svingninger i arbeidsmengde mellom regionkontor eller mellom

arbeidsområder.

Hospiteringsordninger og jobbrotasjon mellom regionkontorene, og mellom hovedkontor og

regionkontor

Gjennom hospitering/ jobbrotasjon kan medarbeidere sentralt få et bedre innblikk i et arbeidsområde

og arbeidssituasjonen ved regionkontorene og vice versa. Ordningene kan med fordel også krysse

avdelingsgrenser og regiongrenser. Ved utvalgets moter med medarbeidere ved regionkontorene ble

det etterlyst bedre tilrettelegging for hospitering. Utvalget mener dette ikke bør avgrenses til

regionkontorets medarbeidere. men også omfatte medarbeidere ved hovedkontoret. For at det skal skje

noe i praksis, må det skapes aksept hos seksjonssjefer og regionsjefer for den strategiske betydningen

av dette tiltaket. Det bør settes konkrete mål for omfanget av hospitering/ jobbrotasjon i

virksomhetsplanen, og avsettes nødvendige midler i budsjettet.

2.6 Organisering

2.6.1 Tilknytining til hovedkontoret

Spørsmålet om et sentralt forankringspunkt for regionkontorene har vært drøftet på utvalgets møter

med ledere og tilsatte ved regionkontorene. Regionsjefene synes totalt sett det var bedre med

rapportering til en Regiondirektør. Generelt sett er det trukket fram at god kommunikasjon mellom

regionsjefer og seksjonssjefer/ avdelingsdirektører er vel så viktig som hvor den formelle ansvarslinjen

er organisert.

Utvalget ser ikke klare behov for å endre forankringen av regiontjenesten i NVEs
organisasjonsstruktur sentralt. Det er viktig at Vannressursavdelingen, som det sentrale
forankringspunkt, tar ansvar for at det er god dialog også mot de andre avdelingene. Det bør ut
fra dette vurderes en styrking av den sentrale koordineringsfunksjonen i
Vannressursavdelingen.

Enkelte forhold som angår avdelingsstrukturen sentralt har blitt tatt opp i utvalgets møter, men

utvalget ser det ikke som innenfor mandatet å gå nærmere inn i dette. Avdelingsdirektørene har ansvar

for en lopende vurdering og tilpasning av organiseringen av egen avdeling.
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2.6.2 Oppgavelosning  -  personaldisponering

Utvalget mener regionsjefen i prinsippet bør ha frihet til a disponere personell på regionkontoret slik at

oppgavene løses på best mulig måte. Et viktig forhold gjelder om løsningen av en oppgave skal

fordeles på en eller flere medarbeidere. Her varierer løsningene på regionkontorene en del. I noen

tilfeller disponeres en person i sin helhet til en oppgave. I slike tilfeller anses dagens praksis med en

fordeling med ca 80/20 mellom fagoppgaven og felles aktiviteter på regionkontoret som rimelig for at

også disse medarbeiderne skal kunne delta i det faglig-sosiale fellesskapet på regionkontoret.

Flere medarbeidere på et arbeidsområde kan øke utfordringene mht enhetlig saksbehandling, samt at

ressursbruken til faglig oppdatering og oppfølging vil øke. På den annen side gir flere medarbeidere på

en oppgave større fleksibilitet og mindre sårbarhet. Flere oppgaver/ arbeidsområder på den enkelte kan

også være positivt for medarbeidernes utvikling, for samspill på tvers av arbeidsområder og for

arbeidsmiljøet på regionkontoret. Det er ønskelig å begrense antall medarbeidere på hver oppgave,
av hensyn til effektivitet og for å holde et høyt kompetansenivå. Utvalget mener ut fra dette at
den enkelte medarbeider normalt ikke bør ha mer enn 2 hovedoppgaver/ arbeidsområder.
Bistand til andres oppgaveløsning i form av noen timer nå og da regnes ikke med i denne

sammenheng.

Gjennom virksomhetsplanprosessen legges føringer på regionkontorets virksomhet i det kommende år.

Her er dialogen mellom regionsjef og seksjonssjefer sentralt svært viktig. I denne vil blant annet ligge

hvilke medarbeidere som skal benyttes til de ulike oppgaver. Både regionsjef og seksjonssjef må ha

blikk både for de langsiktige, strategiske hensyn omkring faglig integritet og utvikling, samtidig som

NVEs oppgaver skal loses pa en effektiv mate pa kort sikt.

Utvalget mener det må tydeliggjøres at regionsjef disponerer hele ressursen i form av personell
ved regionkontoret og skal utarbeide virksomhetsplaner som gjenspeiler dette. VP-prosessen er
viktig for asikre nødvendige avklaringer mot seksjoner sentralt.

Det kan være grunn til a se nærmere på hvordan regionkontorene bemannes. Det har vært tendenser til

en sjablongmessig tilnærming, ved a forutsette at alle regionkontor skal ha tilnærmet samme

kompetanseprofil og tildeling av  "I  stilling/ årsverk til hvert regionkontor" når nye oppgaver kommer

ti  I.

Utvalgets anbefaling om mer spesialisering og arbeid på tvers av regiongrenser, trekker i retning av

mer differensiert bemanning ved regionkontorene. Samtidig ser utvalget fordelene ved a ha en viss

basiskompetanse dekket ved eget regionkontor.

2.6.3 Fagkoordinatorer

En rolle som fagkoordinator er etablert innenfor vassdragsteknikk i form av en "fagansvarlig VT" ved

hvert regionkontor. Dette er ikke en lederrolle med personalansvar, men kan likevel innebære et

betydelig ansvar i koordinering av virksomheten, økonomioppfølging m.v. innenfor et arbeidsområde.

Innholdet i rollen må spesifiseres nænnere av aktuell seksjonssjef, knyttet til det enkelte

arbeidsområde og dokumentert i et KS. Generelle ansvarsforhold knyttet til en koordinatorfunksjon

bør kunne dokumenteres i et overordnet KS for hele NVE. Noe liknende, men mindre formalisert, kan

finnes på andre arbeidsområder. feks ved at en seniormedarbeider har et hovedansvar. En slik

funksjon bidrar til å avlaste seksjonssjefer og regionsjefer i faglig samordning og oppfølging.

Der flere arbeider innenfor samme arbeidsområde ved et regionkontor, mener utvalget det bør
defineres en som har hovedansvaret, gjerne markert i form av en koordinatorrolle. Behovet må

likevel vurderes konkret for det enkelte arbeidsområde. For relativt sett små seksjoner vil det være

mindre aktuelt enn for de store.
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2.7  Bruk av IKT

2. 7.1 Generelt

Det er nylig satt i gang et arbeid med revisjon av NVEs IT-strategi ved hjelp av et I KT-råd. Utvalget

vil ut fra dette ikke gå inn i detaljer som har med innforing av ny teknologi a gjore, men peke på

enkelte spesielle forhold som gjelder mellom hovedkontor og regionkontor. Teknologien kan gi

muligheter for okt kontakt og bedre ressursutnyttelse totalt sett i NVE. Det kan gjelde i

saksbehandlingen, i dialogen mellom ledere, sa vel som innenfor de merkantile tjenester. IKT-radet

har i sitt mandat å vurdere resultatene av ressursbruken til IK T i gjeldende strategiperiode. Herunder

skal rdet "gi en helhetsvurdering av den totale ressursbruken som er satt i gang. for a lette faglig

arbeid og generell saksbehandling. "  Utvalget onsker aspille inn til IKT-rjdet at de ogs% vurderer
kost/ nytte av foreslåtte tiltak.

2. 7.2 Saksbehandlingen.

Elektronisk saksbehandling og arkiv gir mulighet for å ivareta kvalitetssikring på en annen måte enn

den tradisjonelle ved asende fysiske dokumenter til godkjenning/ signatur. Med stotte i beskrevne

prosedyrer i et KS bor dokumenter som utarbeides regionalt. enkelt kunne gå til kvalitetssikring

sentralt, uten at den fysiske signatur foretas der.

Et tema som har vært tatt opp i møtene ved regionkontorene er håndteringen av store tegninger/ kart.

Her foregår fortsatt sending av fysiske dokumenter i stor grad. De aller fleste av disse er produsert

digitalt, men NVEs systemer klarer ikke å håndtere dem digitalt i mottaket. Ved gjennomgangen av
NVEs IT-strategi er det viktig ase på muligheten for å gjøre mottak og behandling av store
dokumenter (kart, tegninger) også elektronisk. Samtidig innser utvalget behovet for å ha store kart

etc i papirform. En forutsetning for å gå over til elektronisk håndtering av alle typer dokumenter, må

være at det finnes plottemulighet. To av fem regionkontor mangler i oyeblikket plottemulighet. Totalt
sett mener utvalget det er mye som taler for at en investering som sikrer elektronisk behandling
av kart og tegninger, vil være vel verdt innsatsen. Utvalget henviser til en vurdering av NVEs
IKT-råd som påbegynte sitt arbeid ved årsskiftet 2005/2006.

2. 7.3 Økt kontakt mellom hovedkontor og regionkontor

Tidligere utredninger har konkludert med at det er viktig å styrke kontakten mellom regionkontorene

og hovedkontoret. Utvalgets mener også ut fra sine mange moter med berorte aktorer at dialogen

mellom hovedkontor og regionkontor bor bedres. Det har også være pekt på at kontakten mellom

regionkontorene bor bedres. Både i forhold til regionkontorene og generelt i NVE er det en utfordring

å  få  til god samhandling og motvirke ulik praktisering av regelverk m.v.

Utvalget mener hyppigere og bedre kontakt gjennom økt bruk av telefonmøter,
videokonferanser etc har stort potensial for gevinster, blant annet i form av bedre og mer
effektiv oppgaveløsning. Det vil ikke erstatte behovet for å motes når det er hensiktsmessig, men

frekvensen av kontakt kan bli langt storre, og en kan sette opp flere. kortvarige moter istedenfor

heldagsmøter. Det er også langt enklere å involvere seksjonssjefer og andre medarbeidere sentralt i del

av et mandagsmøte på regionkontoret og vice versa.

Den interne arbeidsgruppa som vurderte bruk av videokonferanser bør derfor tre sammen igjen
og vurdere mulighetene i dag i lys av ny teknologi og nytt kostnadsbilde.
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2.8 Merkantile funksjoner

Hovedoppgavene innen merkantile tjenester på regionkontorene er sentralbord. post. arkiv og

regnskap. I tillegg ivaretas anleggsenhetens behov for merkantile tjenester.

Merkantile medarbeidere ved regionkontorene kombinerer flere funksjoner. som feks gjor at den som

betjener telefon også har kompetanse til å sjekke status i Doculive etc. Storreisen på enheten gjor ogsa

at sentralbordfunksjonen lettere har oversikt over hvor medarbeiderne er til enhver tid. og til en viss

grad ogsa oversikt over arbeidsomradene. Noe liknende (sakstelefon) er under innforing i M29.

Utvalget mener det bør ses nærmere på en samordning av sentralbordfunksjonen for hele NVE.
Et samspill mellom sentralbordfunksjonen på hovedkontoret og regionkontorene øker
fleksibiliteten og muliggjor avlastning fra andre kontor ved stor pagang.

Fra medarbeidere på regionkontorene innenfor merkantilt område. har det kommet onsker om sterkere

involvering i deres arbeidsområder og bedre informasjon. Utvalget mener ut fra dette at aktuelle
seksjoner i Administrasjonsavdelingen bør ta et sterkere faglig ansvar for det som skjer på
regionkontorene innenfor deres arbeidsomrade, mer pa linje med seksjoner i H, KT og V.

Nye muligheter innen elektronisk dokumenthåndtering vil på sikt påvirke arbeidssituasjonen. Feks vil

innforing av elektronisk fakturabehandling kunne gi bedre oversikt og tid til behandling og kontroll.

og evt gi rom for aoverfore andre oppgaver til merkantilt personell.

Utvalget har ikke gått nærmere inn på de framtidige mulige effektiviseringsgevinster innenfor de

merkantile funksjonene som folge av en IKT-satsing, men mener at det er snakk om brokdeler av

årsverk som kan vinnes inn. Eventuelle gevinster kan også fordeles i flere og andre ledd i

organisasjonen enn der teknologien innfores i forste hånd. Gevinstene kan dessuten komme på andre

måter enn sparte ressurser i NYE. feks i form av kortere saksbehandlingstid. bedre kvalitet og
mulighet for a lose nye oppgaver. Utvalget vil generelt peke på at det er viktig med bevissthet
omkring mulige gevinster og at disse ikke "tilhører" noen bestemt del av NVE, men utnyttes på
best mulig mate for hele etaten og overfor de vi betjener  i  samfunnet. Endringer i teknologi,

systemer og rutiner - ogsa for de merkantile/ administrative funksjoner - vil gi muligheter for

alternativ ressursutnyttelse.

Det er viktig at representanter for regionkontorene blir delaktige i relevant planlegging,
utvikling og implementering av administrative systemer. Dette fordi mye av arbeidsoppgavene ute

på regionkontorene er ulike de som er på hovedkontoret. Her vises spesielt til regnskap post 22/40 og

NVE Anlegg. I enkelte saker viser det seg at endringer i rutiner ved hovedkontoret ikke fungerer på

tilsvarende måte ute på regionkontorene.

Etter hvert har NVE utviklet et samarbeid på innk_jopsavtaler med andre storre statlige virksomheter.

For å oppnå best mulig gevinst ved et slikt innkjopssamarbeid er det viktig at de inngåtte avtaler

gjelder fullt ut for både hovedkontor og regionkontor. Dette vil sikre at innkjopt kapitalutstyr.

maskiner etc er fullt kompatible og har samme bruksområde internt i NVE. Utvalget vil derfor tilrå
at framtidige innkjøpsavtaler blir gjort gjeldende for hele etaten, og at regionkontorene blir tatt
med pa rad av innkjopsansvarlig enhet for avtaleinng%else.
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Samling av utvalgets anbefalinger

Utvalget peker på en del forbedringstiltak. I stor grad er det momenter som også Bjørnå I ( 1998) pekte
på, men som ikke har blitt godt nok fulgt opp i praksis. Utvalget har vært opptatt av aklargjore

ansvarsforhold og finne løsninger som kan bidra til at prinsippene som trekkes opp, faktisk folges.

0  avefordelin - dele enn

Utvalget vil helt generelt presisere at det er viktig at regionsjef holdes løpende informert om aktuelle
aktiviteter i regionen som alle avdelinger/ seksjoner sentralt arrangerer.

Utvalget anbefaler at det lages en oversikt over hvilke fullmakter som ligger til ulike stillinger og at
det etableres rutiner for delegering av fullmakter internt i NVE. Det vil være naturlig at dette knyttes
til etablering av et overbyggende kvalitetssystem (KS) for hele NVE.

Utvalget mener det må være et prinsipp at saksbehandler, uavhengig av hvor denne sitter i
organisasjonen, folger saken hele veien gjennom kvalitetssikring til endelig vedtak.

Utvalget mener at hensiktsmessigheten av utvidet delegering av myndighet og tildeling av oppgaver til
regionkontorene bor vurderes, men at dette må avgjøres av den enkelte fagansvarlige direktør i

samarbeid med V-direktør. Hensynet til likebehandling og effektivitet må veie tungt i slike
vurderinger.

Utvalget mener at aktuelle seksjoner i Administrasjonsavdelingen bor ta et sterkere faglig ansvar for

det som skjer på regionkontorene innenfor deres ansvarsområde, mer på linje med seksjoner i  H, KT
og V.

Ansvarsdelin mellom re ions'efeno seks' onss'efen

Utvalget mener at regionsjefen fortsatt skal ha personalansvaret for alle medarbeidere ved
regionkontoret. Regionsjefen er ansvarlig for å gjennomføre en "komplett" medarbeidersamtale i
henhold til NVEs mal.

Seksjonssjefen vil uansett delegeringsgrad ha et faglig ansvar innenfor sitt arbeidsområde. Det
innebærer at seksjonssjefen er ansvarlig for kvaliteten på alt arbeid innenfor arbeidsområdet, enten det

utføres av medarbeidere ved regionkontoret eller hovedkontoret. Seksjonssjefen må således sørge for

at det etableres nødvendige faglige standarder og kvalitetssikringsrutiner, definere krav til kompetanse
og sikre at nødvendig faglig oppdatering finner sted.

Utvalget mener det må aksepteres at medarbeidere har flere ledere å forholde seg til.

Seksjonssjefene har det primære ansvaret for kompetanseutvikling innenfor sitt arbeidsområde, og må
signalisere sine behov for kompetanseutvikling. Regionsjef har et sekundært ansvar for
kompetanseutviklingen. Regionsjef skal alltid følge opp den enkelte, som en del av personalansvaret,
men grad av faglig oppfolging vil variere med de legeringsgrad. Regionsjef har ansvaret for at

regionkontoret samlet sett har en kompetanse som passer til oppgaveløsningen.

Som hovedregel mener utvalget at regionsjef, som har personalansvaret, også bor ha budsjettansvaret
for alt som har betydning for oppfølging av medarbeidere ved regionkontoret, så som reiseutgifter og
utgifter knyttet til kompetanseutviklingstiltak.
Selv om en seksjonssjef sentralt planlegger og styrer det faglige innholdet i reiser og har
budsjettansvaret, har regionsjefen en rolle i administrativ oppfolging av reisevirksomheten.
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Regionsjefen skal attestere reise- og overtidsregninger og kan eventuelt reagere ut fra sitt ståsted som

personalansvar I ig.

Når det er etablert beredskap på regionkontoret mener utvalget at regionsjefen disponerer alle

medarbeidere på regionkontoret. Det må sikres at dette gjenspeiles entydig i NVEs beredskapsplaner

(sentralt og regionalt). Dokumentasjon som et viktig innsatsområde. men underordnet sikring av liv og

store materielle verdier, bor gjenspeiles i regionkontorenes innsatsplaner.

Styringsdialogen

Utvalget mener at styringsdialogen mellom hovedkontor og regionkontor ikke er god nok. Utvalget ser

det som viktig at seksjoner sentralt og regionkontorene kommer i inngrep på rett tid i forhold til NVEs

plansyklus. Det er viktig med direkte kontakt mellom berørte seksjonssjefer og regionsjefene.

Forslag til tiltak:

I) Årlig bør berørte seksjonssjefer og regionsjefer delta i felles moter, som med fordel også kan
innebære sosialt samvær.

2) Alle relevante seksjoner sentralt må gi innspill til regionkontorenes virksomhetsplaner.
Vannressursavdelingen må ta hovedansvaret for a innhente innspill fra alle avdelinger/
seksjoner, og må ta initiativet til møter.

3) Berørte avdelingsdirektører må medvirke aktivt i forbindelse med planleggingsmøter med

regionsjefene på passende punkter i NVEs planleggingssyklus. Aktuelle tidspunkter kan for

eksempel være ved gjennomgang av tildelingsbrev, omkring neste års budsjettforslag og når

premissene for kommende års VP er lagt (St.prp nr I).

4) Aktuelle seksjonssjefer må besøke regionkontorene. Utvalget understreker behovet for god

kontakt, uten å konkretisere frekvens på slike besok ytterligere Jevnlig bruk av
videokonferanser vil også kunne styrke kontakten mellom hovedkontor og regionkontor.

Punkt 1-3 ovenfor knyttes opp mot regionsjefmøtene, som p.t. arrangeres 4-5 ganger pr år.

Samarbeidsformer
Utvalget mener det er viktig å utnytte hele NVEs kompetanse uavhengig av hvor den sitter fysisk sett.
Det må ikke oppstå konkurrerende miljoer, og den kompetansen NVE faktisk sitter på, må utnyttes
optimalt.

Utvalget mener det bør stimuleres til bedre faglig samspill på tvers; mellom regionkontor og mellom
regionkontor og seksjoner sentralt. I større grad enn i dag bør medarbeidere ved ett regionkontor bidra
til oppgavelosningen ved et annet regionkontor

Noen aktuelle tiltak:

Mer spesialisering. Det innebærer også at kompetanseprofilen kan være ulik mellom

regionkontor.

Hospiteringsordninger og jobbrotasjon mellom regionkontorene og mellom hovedkontor og

regionkontor.

Det bør settes konkrete mål for omfanget av hospitering/ jobbrotasjon i virksomhetsplanen, og avsettes

nødvendige midler i budsjettet.
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Organisering
Utvalget ser ikke klare behov for å endre forankringen av regiontjenesten i NVEs
organisasjonsstruktur sentralt. Det er viktig at Vannressursavdelingen, som det sentrale

forankringspunkt, tar ansvar for at det er god dialog også mot de andre avdelingene. Det bør ut fra

dette vurderes en styrking av den sentrale koordineringsfunksjonen i Vannressursavdelingen.

Personlige ordninger der regionkontoret fungerer nærmest tilsvarende et hjemmekontor mener utvalget
prinsipielt sett er uheldig, og bør unngås i størst mulig grad. Slike avtaler bør bare unntaksvis etableres

for mer enn ett år. Eventuell forlengelse skal først skje etter en nærmere evaluering.

0 avelosnin - ersonaldis onerin
Det er ønskelig å begrense antall medarbeidere på hver oppgave, av hensyn til effektivitet og for å

holde et høyt kompetansenivå. Utvalget mener ut fra dette at den enkelte medarbeider normalt ikke bør

ha mer enn 2 hovedoppgaver/ arbeidsområder

Utvalget mener det må tydeliggjøres at regionsjef disponerer hele ressursen i form av personell ved

regionkontoret og skal utarbeide virksomhetsplaner som gjenspeiler dette. VP-prosessen er viktig for å

sikre nødvendige avklaringer mot seksjoner sentralt.

Der flere arbeider innenfor samme arbeidsområde ved et regionkontor, mener utvalget det bør

defineres en som har hovedansvaret, gjerne markert i form av en koordinatorrolle

Bruk av IKT  -- merkantile funks oner

Utvalget ønsker å spille inn til IKT-radet at de også vurderer kost/ nytte av foreslåtte tiltak.

Ved gjennomgangen av NVEs IT-strategi er det viktig å se på muligheten for å gjøre mottak og
behandling av store dokumenter (kart, tegninger) også elektronisk. Totalt sett mener utvalget det er
mye som taler for at en investering som sikrer elektronisk behandling av kart og tegninger, vil være
vel verdt innsatsen. Utvalget henviser til en vurdering av NVEs IKT-rad som påbegynner sitt arbeid

ved årsskiftet 2005/2006.

Utvalget mener hyppigere og bedre kontakt gjennom okt bruk av telefonmoter, videokonferanser etc

har stort potensial for gevinster, blant annet i form av bedre og mer effektiv oppgavelosning. Den
interne arbeidsgruppa som vurderte bruk av videokonferanser bør derfor tre sammen igjen og vurdere
mulighetene i dag i lys av ny teknologi og nytt kostnadsbilde.

Utvalget mener det bør ses nærmere på en samordning av sentralbordfunksjonen for hele NVE. Et
samspill mellom sentralbordfunksjonen på hovedkontoret og regionkontorene øker fleksibiliteten og
muliggjør avlastning fra andre kontor ved stor pågang.

Det er viktig at representanter for regionkontorene blir delaktige i relevant planlegging, utvikling og
implementering av administrative systemer.

Utvalget vil generelt peke på at det er viktig med bevissthet omkring mulige gevinster og at disse ikke
"tilhører" noen bestemt del av NVE, men utnyttes på best mulig måte for hele etaten og overfor de vi
betjener i samfunnet.

Utvalget vil tilrå at framtidige innkjøpsavtaler blir gjort gjeldende for hele etaten, og at
regionkontorene blir tatt med på råd av innkjøpsansvarlig enhet før avtaleinngåelse.
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VEDLEGG:

I. Regionkontorenes nåværende oppgaveportefølje. Det presiseres at oversiktene i vedlegg ikke er

organisasjonskart men en sortering av regionkontorets oppgaver i forhold til ulike avdelingers

arbeidsområde. Sorteringen er foretatt av regionsjefene uten styring fra utvalgets side.
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Personalressurser ved NVE Region Nord

Reglonsje
AAJ

Stab Adm
2,8 nrsverk

EKH
LER
VMS

V KT H
2 raverk

NVE Anlegg
oordlnetor/Lede

STE

Vassdragsteknlkk
6,6 drsverk

KNH
KPE
JEN

ABJO
HAS
GEK

Arealplenlegglng
t reverk

ANAN

KoneH)onepl.vurd.
0,6 rsverk

SBK

Flomsoneprosjektet
0,2ireverk

ABJO

EUs vanndirektlv
0,2 irsverk
GEK

Konsesjonsseknader
0,lirsverk
SBK

Mlljjetlleyn
1,2 irsverk

EFOR
Gl!K

Dameikkerhei
1 insverk

VEP

Vannbalanse
t rsverk
ubeaatt

Hydrometrl
1 rsverk

VIM

Formenn og
maskintorere

7 ir  verk



Personalressurser ved NVE Region Midt-Norge

eglonsje
ESAE

Stab Adm
2,5 arasverk

VJE
IKR
BAJ

V KT H
NVE Anlegg

Leder
TOMA

Vassdragsteknlkk
8,6 rsverk

MJO
EWI
GBH
TOW
JSK
VOP
AOS

Arealplanlepgglng
1  rsverk
OME
MJO

Konces]onspl, vurd,
1 irsverk

OME
AOS
PBR
TOS
GBH
VOP

Ftomsoneprosjektet
f rsverk

IBAE

Konsesjonsssknader
0,6  lrsverk

PBR
ros
OME

MiljJ ti11yn
1 ir  verk
PBR
TOS

Damslkkerhet
f rsverk

DAB

Vannbalanse
1 6rav  rk
BSAE

Hydrometrl
2 lrsverk

AEB
HAV

Formenn og
maskinførere

10 årsverk



Personalressurser ved NVE Region Vest

egions
GBR

Stab Adm
3 irsverk
RSA
TLE
ANA
OASR

V KT H

NVE Anlegg
Lelar
GJK

0,7 årsverk

Vassdragsteknikk/
vasadirektiv

7 årsverk
INL
SME
A.JM
LBR
HLN
JOBE
TOH
GIA

Arealplanlegging
0,8 rsverk

MGV1
++

Konsesjonspl.vurd.
f raverk
IAS
LBR
INL

(TIS)

Flaumsoneprosjektet
O,Sårsverk
SME

Konsesjonssøknader
1 rsverk

IAS
(TIS)
INL
LBR
MGV

Mii[jatilsyn
1drsverk

IAS
(TIS)
HLN
LBR

Damsikkerhelt
3 rsverk

EHY
OMOE
OVN

Vassbalanse
0  irsverk

Hydrometri
3 arsverk

LJB
GAS
OOS

Formenn og
maskinforarar

4 rsverk



Personalressurser ved NVE Region Sør

Regionsjof
EIB

Stab Adm
2,1 irsverk

EFO
BSV
TLFL

V KT

Vassdragsteknlkk
3,1irsverk

EIT
HSA
DJD
AWE
TBA
JGJ

Arealplanlegging
2,0 rsverk
HEH
TBA
GHE

Konsesjonspl, vurd.
3,0lraverk
KCA
ERH
TBA
HSA
AWE
DJD

Flomsonoprosjektet
t,5irsverk

SIS
TBA

Konsesjonsssknader
0,7rsverk
KCA

MlijJetilayn
1,Biravark

TSO
GHE

Damaikkerhei
f rsverk

KJM



Personalressurser ved NVE Region Øst

Regionsjef
SNO

&tab Adm
3 dryerk

LRH
EIM
MBY

V KT H
NVE Anlegg

Leder
TOL

Vassdragateknikk
6,1 iroverk

ROEV
OBE
ARN
OAH
WHO
BJE
MMH

Are1lplanlegglng
1 raverk

SJL
GAG

Konse jonlpl.wrd.
4 lreverk

SJL
GAG

l'lom anoprosjell1et
1/2lnsverk

ARN

Mllijetll  yn
fdrsverk

ATH

D1m1ikkerhet
flrsverk

JNT

Hydromotri
1lr Vlrk

GHA

Formenn og
m11kinf  rert og larlin(

t ,,,verk



I! 
Norges
vassdrags-og
energidirektorat

NVF l

Norges vassdrags- og energidirektorat
Middelthunsgate 29
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Telefon: 22 95 95 95
Telefaks: 22 95 90 00
Internett: www.nve.no


