


NVE
NORGES VASSDRAGS-

OG ENERGIVERK

TITTEL NOTAT
PROSJEKTRAPPORT 9 1996
EFFRUT - EFFEKTIVISERING AV INTERNE
ADMINISTRATIVE RUTINER I NVE

DATO 29.07.1996

FORFATTER

Svanhild Mosebakken

FORORD/SAMMENDRAG

Prosjektets opphav er NVEs IT-strategi for perioden 95-96. Et av hovedmålene
der er å forbedre de interne administrative rutinene.

Høsten 95 ble det besluttet å starte opp prosjektet. Prosjektets varighet ble satt til 6 måneder.

Prosjektgruppen har oppsummert sine anbefalinger i 18 punkter. 14 av disse er tatt med videre i
handlingsplanen, der de er delt opp i 7 strakstiltak og 7 satsingsområder. Handlingsplanen er
gitt ut som eget notat, og følger her som vedlegg 3.

Prosjektgruppen står ansvarlig for å gjennomføre strakstiltakene. Tidsrammen for
gjennomføringen av disse er høsten 96.

Satsingsområdene organiseres som nye prosjekter og legges ut i linjeorganisasjonen.
Tidsrammen for gjennomføringen av satsingsområdene varierer, de fleste avsluttes i løpet av
høsten 97.

EMNEORD /SUBJECT TERMS ANSVARLIG UNDERSKRIFT

Svanhild Mosebakken
Pros"ektleder

Kontoradresse: Midclelthunsgate 29 Telefon: 22 95 95 95 Bankgim: 6003 06 04221

Postadresse. Postboks 5091, Maj. Telefax: 22 95 90 00 Postgim: 0803 5052055 Org. nr: NO 970 205 039 MVA

0301 Oslo



2

INNHOLDSFORTEGNELSE

1 SAMMENDRAG

INNLEDNING OG BAKGRUNN

METODIKK

OPPSUMMERING AV KARTLEGGINGEN

ANBEFALINGER

VEDLEGG 1 Forslag til spørsmål i kartleggingen

VEDLEGG 2 Grafisk fremstilling av de bearbeidede data fra kartleggingen

VEDLEGG 3 Handlingsplan for effektivisering av administrative rutiner
i NVE



3

1. SAMMENDRAG

Arbeidet er organisert som prosjekt, med styringsgruppe, prosjektgruppe,
referansegruppe og arbeidsgruppe.

Hoveddelen av arbeidet er blitt gjennomført i regi av arbeidsgruppen og
prosjektgruppen. Arbeidsgruppen har foretatt en omfattende kartlegging, og
prosjektgruppen har bearbeidet kartleggingsdataene og kommet med
anbefalinger, samt utarbeidet handlingsplan.

Prosjektgruppen har oppsummert sine anbefalinger i 18 punkter (ref. kap. 5). 14
av disse er tatt med videre i handlingsplanen, der de er delt opp i 7 strakstiltak og
7 satsingsområder.

Prosjektgruppen står ansvarlig for å gjennomføre strakstiltakene. Tidsrammen for
gjennomføringen av disse er høsten 96.

Satsingsområdene organiseres som nye prosjekter og legges ut i
linjeorganisasjonen. Tidsrammen for gjennomføringen av satsingsområdene
varierer, de fleste avsluttes i løpet av høsten 97.

Strakstiltakene og satsingsområdene i handlingsplanen (ref. vedlegg 3) er som
følger:

Strakstiltak:
Obligatorisk bruk av e-post-systemet
Kopiering og brevutsendelser legges til forværelsestjenesten
Standardisering av timeregistreringen
Telefonlisten skal hentes ut fra ES4-personal
Bedre organisering av PC-server
Innføre fast rutine for prosjektregistrering
Delegere budsjettansvar til prosjektleder

Satsingsområder:
Kvalitetsheving på VP/Budsjett-prosessen
Gjennomgang og forenkling av innkjøpsrutiner
Automatisere prosessen med reisebestillinger og reiseregninger
Utvikle og innføre nytt system for intern-informasjon
(egen database/WEB-server)
Forenkling og kvalitetsheving på fraværsregistreringene
Integrere telefon- og e-post-systemet
Felles rutiner for hele NVE
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2. INNLEDNING OG BAKGRUNN

Prosjektets opphav er NVEs IT-strategi for perioden 95-96. Et av hovedmålene
der er å forbedre de interne administrative rutinene. I handlingsplanen (IT-
strategien) er dette satt opp som eget et prosjekt, satsingsområde G, under
ledelse av APO.

Referat fra NVEs IT-strategi:
"NVE bruker en betydelig del av arbeidsinnsatsen (kanskje nærmere halvparten) til
intern administrasjon. Altfor mange skjemaer er i bruk, de er kompliserte og
forutsetter ofte dobbeltregistrering. Mange av rutinene er selvpålagte. Dette fører
til feil og bortkastet tid."
"Det går an å utvikle vesentlig mer effektive rutiner innen områder som -
timeregistrering, utfylling av reiseregninger, fakturering, innkjøp m.m."

Høsten 95 ble det besluttet å overføre prosjektet til A-stab. S. Mosebakken ble fra
1. februar 96 satt på som prosjektleder, og prosjektets varighet er 6 måneder.

PROSJEKTETS HOVEDMÅLSETTING

Prosjektet skal kartlegge dagens administrative rutiner i NVE. Kartleggingen skal
danne grunnlaget for en videre analyse og prioritering av hvilke rutiner som
ønskes effektivisert, utført på en bedre måte eller eventuelt manglende rutiner som
skal innføres.

Det skal lages en handlingsplan for de valgte prioriterte områdene.
Handlingsplanen vil inneholde enklere strakstiltak og "tyngre" satsingsområder.
Vedtatte strakstiltak skal gjennomføres av denne prosjektgruppen, mens det skal
opprettes nye prosjektgrupper som skal gjennomføre satsingsområdene.

PROSJEKTMÅL

NVE ønsker en gjennomgang av de administrative rutinene. NVE bruker i dag en
betydelig del av arbeidsinnsatsen til intern administrasjon, og mange av dagens rutiner
kan effektiviseres. Effektivisering skal oppnås ved at organisasjonen får rasjonelle,
enkle og enhetlige rutiner. Effektiviseringen skal også frigjøre tid og ressurser ved at
dobbeltarbeid og unødvendige ledd kuttes ut samtidig som intern informasjon
vedrørende gjeldende rutiner må bedres og forenkles.

Prosessen skal gjennomføres ved at det først foretas en kartlegging i alle avdelingene.
Kartleggingen skal legge grunnlaget for å velge ut et antall satsingsområder (2-5) som
skal bearbeides videre. Det skal lages en handlingsplan som beskriver mål, oppgaver,
prosesser, effektiviseringsgevinster og tidsperspektiv for gjennomføringen av de enkelte
satsingsområdene.
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Nye prosjektgrupper skal opprettes for å gjennomføre satsingsområdene som
omhandles i handlingsplanen.

Det skal velges ut 2-10 "strakstiltak" som prosjektgruppen skal gjennomføre i løpet av
prosjektperioden.

Vedtak som fattes i styringsgruppen skal det informeres om i Direktørmøtet, og de ur
deretter bindende for organisasjonen.

Direktørmøtet skal informeres om prosjektets mål og resultater under veis.

Prosjektet skal avsluttes innen 1. august 96 og har et budsjett på kr. 20.000,-

PROSJEKT-ORGANISASJON

„

:*.ffffffffff.f....f.ffffff.ffff.,:.

Styringsgruppe: Kjell Otto Bjørnå (leder)
Trond Ljøgodt
Marit Flood
Lisbeth Bakken (organisasjonsrepresentant)
Anne Hustveit (organisasjonsrepresentant)
Svanhild Mosebakken (prosjektleder/sekretær)

Prosjektgruppe: Svanhild Mosebakken (leder)
Tove Aksnes
Tove Kjærstad
Olav Osvoll
Sverre Husebye
Helge Brugaard (sekretær)
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Referansegruppe: Svanhild Mosebakken (sekretær)
Erik Hansen
Bjørn Aulie
Jorunn Lien
Gudrun Schneider

Arbeidsgruppe (kartleggingsfasen):
Svanhild Mosebakken (leder/sekretær)
lngelill Johannessen A
Lisbeth Løchen V
Evy Vollmo H
Lisbeth Bakken S
Jorunn Lien M
Grete Johnsen E

3. METODIKK

Grunnlaget for anbefalingene og de prioriterte tiltakene, er i hovedtrekk
kartleggingsarbeidet som ble foretatt ute på hver avdeling og på regionkontorene.

Det ble valgt ut en person i hver avdeling, som i prosjektet benevnes som
arbeidsgruppen. Til sammen er ca. halvparten av NVEs ansatte blitt intervjuet.
Det ble også tatt kontakt med regionkontorene, tre av dem kom med tilbakemelding.

Kartleggingsarbeidet ble gjennomført som intervjuer. Disse var i utgangspunktet lagt
opp svært åpent. intervjuobjektet valgte selv de områdene de ønsket å kommentere.
Arbeidsgruppens representanter noterte fortløpende ned de kommentarene som kom
opp. Det ble i tillegg utarbeidet en liste med spørsmål som kunne brukes etter behov,
den følger vedlagt som vedlegg 1.

intervjumetoden ble valgt på grunn av sin enkelthet. Det var viktig å velge en metode
som ikke krevde opplæring eller bruk av eksterne konsulenter. Vi ønsket å gjennomføre
prosjektet ved bruk av kun egne ansatte. Det var også viktig å velge en metode som
ikke krevde store ressurser i bearbeidelse av de innkomne data.

intervjuene var lagt opp svært åpne. På denne måten fikk intervjuobjektene anledning
til å kommentere det som føltes som de viktigste forbederingsområdene, de ble ikke
styrt inn på noe spesieit tema. Valg av denne metoden gjør at kommentarene som kom
inn er spredt over et stort felt, og omfatter svært mange områder, kanskje områder som
ikke naturlig defineres som "administrative rutiner", som f.eks NVEs ledelse, funksjoner i
Administrasjonsavdelingen, ventilasjon, rengjøring mv.
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Måten intervjuene ble notert ned på, og bearbeidet videre på, kan føre til feilkilder i form
av misforståelser i innhold, og skjev vektlegging av argumenter. Detaljer kan falle bort
under veis. Samtidig er mulighetene for å fange opp mye tilstede ved en så "åpen"
metode. Det var prosjektgruppens sterkeste argument for valg av denne metode.

Bearbeidelsen av kartleggingsdataene ble foretatt av prosjektleder.
Alt innkommet materiale ble sortert og fordelt på følgende tema:

økonomi
ledelse
informasjon
saksbehandling og administrasjon
time- og fraværsregistreringer
fellesfunksjoner

Disse temaene ble igjen delt opp i områder. Vedlegg 2 gir en grafisk oversikt som viser
en statistisk opptelling av de områdene som ble kommentert fra NVEs ansatte.
Denne grafiske fremstillingen sier ikke noe om tyngden i uttalelsene, heller ikke noe om
forslag til forbedringer eller kommentarer på områder som i dag fungerer godt. I kapittel
4 gis det en mer fyldig beskrivelse av kartleggingen som forsøker å ivareta disse sidene.

4. OPPSUMMERING AV KARTLEGGINGEN

Her følger en oppsummering av tema/områder som NVEs ansatte har gitt innspill på
gjennom kartleggingen som er foretatt. Ellers vises til vedlegg, der det er en statistisk
oppsummering ved grafisk fremstilling av kartleggingen. Metoden som er brukt i
kartleggingen, dens svake og sterke sider er dokumentert i kapittel 3, "METODIKK".

Her refereres etter beste evne det som er kommet frem i kartleggingen. Det tas ingen
stilling til om uttalelsene er riktige eller gale. Utgangspunktet var å få frem hvordan det
oppleves og fungerer for den enkelte. Beskrivelse er delt opp i samme grupper som
vedlegg 2 (grafisk fremstilling).

4.1 OMRÅDER RELATERT T1LØKONOM1FUNKSJONEN:

ES4:
Det kom få kommentarer om ES4, men det bør påpekes at de innspillene som kom,
virker gjennomtenkte og tildels alvorlige. En grunn til at det er få innspill, kan være at
det er få ansatte som til daglig jobber med ES4. De mest kritiske delene av ES4 virker
å være prosjektmodulen og lønnsdelen. Disse er begge to svært ustabile, har dårlig
funksjonalitet og kompetansen internt i NVE er dårlig og svært sårbart. Ellers er det
noen kommentarer på at ES4-økonomi er lite brukervennlig og tungt, og at ES4-
personal ikke har oppdaterte data.

Reiseregninger:
Svært mange ønsker at reiseregningsskjemaet blir lagt inn som standard mal på EDB.
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I tillegg ønskes kobling til satsene og autamatisk oppsummering. Noen bemerker at
rutinen med forskuddsbetaling er blitt dårligere enn den var før, bruk av kredittkort
fungerer ikke i alle situasjoner. Servicen på reisekontoret beskrives som meget bra.

Innkjøp:
Hele prosedyren rundt innkjøp beskrives av mange som tung og tidkrevende.
Bestillings-prosedyren med behovsmelding går via for mange ledd, og for mange
skjema er i bruk. Selve innkjøpsmyndigheten burde vært myket opp. Små enkle
innkjøp med en øvre økonomiske grense, burde kunne ekspederes utenom den
sentrale innkjøpsordningen. En ordning der prosjektlederne selv kan attestere innen
prosjektets budsjett, er også et sterkt ønske fra mange. I noen tilfeller blir det også
dyrere å gå via de sentrale innkjøpsavtalene, enn å gå ut på byen å kjøpe.

4.2 LEDELSEN, SEKSJON OG AVDELING:

Hovedankepunktene mot NVEs ledelse var manglende informasjon og vilje til å
kommunisere nedover i linjeorganisasjonen, samt manglende interesse for
personalbehandling. En del gikk så langt som til å si at ledelsen bevisst holdt tilbake
informasjon, og at ledelsen kun snakker med "JA-mennesker". De med sterke
meninger holder de bevisst på avstand. Mange mener at informasjonsmangelen
kommer av at ledelsen ikke tar seg tid, de prioriterer faglige oppgaver.

Personalbehandling ble også sterkt omtalt. Her gikk det også på prioritering, og faglige
oppgaver gikk foran personaloppgavene. I tillegg ble det sagt av ganske mange at
lederne generelt ikke har kompetanse innen dette feltet, og at de ikke tør snakke om
vanskelige ting.

Mange påpekte uklare ansvarsforhold mellom seksjonene og i forhold til den enkeltes
arbeidsoppgaver. Ansvar følger ikke oppgaven og det fører til mange uklare
situasjoner, noe lederne bør ta tak i.

Mange påpeker at de ikke har hatt medarbeidersamtaier. Dette er et problem som er
konentrert til noen få seksjoner.

Mangel på samarbeid kommenteres ganske sterkt. Her bør ledelsen gå foran med et
godt eksempel. Mange kommenterer at lederne ønsker å jobbe for seg selv og med
sine saker, enn å arbeide for et godt samarbeid.

Noen ansatte føler det er manglende respekt for de oppgavene de gjør og det fagfeltet
de jobber med.

Kvalitetssikring/koordinering både på tvers av avdelinger og seksjoner er svært viktig.
Noen påpeker at dette må bli en prioritert lederoppgave.
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4.3 INFORMASJON:

Svært mange ønsker å motta mye av den informasjonen som i dag sendes ut på papir,
via e-post-systemet. Noen gikk også videre og påpekte behov for en "intern Web-
server", der mer varig informasjon kan legges ut. Her bør det også påpekes at det var
en del kommentarer som gikk i mottsatt retning. Et ønske om fortsatt å få informasjon
sendt ut på papir (redsel for at alt skal knyttes til EDB).

hente opp telefonbeskjeder etter kl. 1600 var for mange et problem, og de ønsket å få
en løsning på det. Samtidig var det en del kommentarer på at telefonlisten burde
komme ut oftere på grunn av kontinuerlige endringer. Ellers var det spredte
kommentarer som gikk på manglende felles /standard utstillingsmateriale, retningslinjer
for bruk av logo (NVEs ansikt utad), bedre samkjøring av pressemeldinger og dårlig
sortering av hva som blir gitt av informasjon på seksjonsmøter. Noen få kommenterte
også prosedyren med å lage presseklipp, den er svært tung og tidkrevende.

4.4 OMRÅDER RELATERT T1LSAKSBEHANDLING OG ADMIN1STRASJON:

VP/Budsjett:
Svært mange kommer med forslag til forbedringer på VP/Budsjett-arbeidet. Felles
maler og retningslinjer for utarbeidelse av VP og budsjett trengs. Det må bli enklere å
utarbeide disse dokumentene, og det må gjøres på en måte som gjør det enkelt å
akkumulere fra seksjon til avdeling, og videre til NVE-nivå. Samtidig trengs verktøy
som støtter denne prosessen. Et verktøy som kan gi enkle rapporter og grafiske
fremstillinger, og som letter den kontinuerlige oppfølging.

Arkivtjenesten:
Svært mange påpekte behov for en gjennomgang av NVEs arkivtjeneste. Intensjonen
som ble lagt i omorganiseringen hvor NVE skulle ha et felles hovedarkiv, har ikke
fungert. De innspill som kom frem her, er i samsvar med den kartleggingen som ble
foretatt av konsulenter fra Statens Datasentral, og det vises derfor til deres rapport
"Handlingsplan for arkivtjenesten i NVE".

Brevutsendelser og kopiering:
Ekspedering av brev og kopiering bør legges til forværelsestjenesten. Dette er ønsker
som kommer fra de avdelingene som ikke har denne rutinen i dag, spesielt
Administrasjonsavdelingen og Hydrologisk avdeling.

PC-server og dataverktøy:
Mange ønsker en mer utfyllende informasjon om hva som finnes tilgjengelig på NVEs
PC-server, og hvordan dette kan brukes. Det er også mange som etterlyser en mer
ryddig og systematisert oppdeling av PC-serveren, slik at det er enkleie å finne fram og
eventuelt utveksle dokumenter.
En del ga uttrykk for at standardisering av dataverktøy bør strammes inn, og
informasjon om gjeldende standard må bedres.
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Adresseregisteret:
NVEs adresseregister er ikke brukervennlig. Det er komplisert og krever lang
opplæringstid. Dataene er ikke oppdatert, og de stemmer heller ikke overens med
adressene i ES4.

introduksjonsprogram for nyansatte:
Et ferdig program for alle nyansatte savnes. Det blir svært tilfeldig hvilken informasjon
og innføring de nyansatte får. Noen avdelinger har dette, mens andre mangler det helt.
Dette fører også i neste omgang til dårlig ressursutnyttelse, og liten kunnskap og
forståelse for NVEs retningslinjer og rutiner.

Møteromsbestillinger:
Det burde vært en mer ryddig måte å bestille møterom på. Noen syns det er vanskelig
å vite hvilke rom som kan bestilles hvor. Hva er felles møterom, og hva styrer
avdelingene over selv.

Reiseordre/reiserapport:
Hydrologisk avdeling har i dag utstrakt bruk av både reiseordre og reiserapport. Noen
fra denne avdelingen syns dette er unødvendig, og i stor grad dobbeltarbeid. Det er
stort behov for forenklinger, og det påpekes spesielt at det bør skilles mellom
oppdragsvirksomhet og forvaltning.
Derimot ønsker flere i Markedsavdelingen, at reiserapport burde vært pålagt for alle
typer reisevirksomhet.

4.5 TIME- OG FRAVIERSREGISTRERIIVG:

Svært mange, over halvparten av de som ble spurt, kom med kritikk til måten NVE fører
timer på. Det er manglende retningslinjer for hvor timene skal føres, spesielt på våre
felles "10xx-mål", og det er forskjellig praksis i hver avdeling/seksjon. Den største
kritikken gikk mot "etterbruken" av de registrerte dataene, og hva de brukes til videre?
Svært mange foreslo å legge ned timeregistreringen. Det er bortkastet tid, og i tillegg er
det flere av lederne ikke følger dette opp selv.

Det var også mange som kritiserte fraværsregistreringen; ferie, sykdom, permisjon,
fleksi mv. Dette registreres også på forskjellige måter innen etaten, både på flere typer
skjema, i flere systemer og i tillegg på info-tavler. Resultatet er ofte at registreringen
ikke stemmer.

Dagens fleksisystem er lite fleksibelt. Her burde det vært muligheter for å registrere
flere typer fravær etter hverandre, noe som ofte er aktuelt.
Registrering av overtid er blitt tungt og detaljert.

Ellers var det ønske om en felles mal for registrering av ferie.
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4.6 FELLESFUNKSJONER:

Administrative rutiner er naturlig å knytte til funksjoner og arbeidsoppgaver som ligger til
Administrasjonsavdelingen. Fra fagavdelingene ble det i mer eller mindre grad
kommentert hvordan disse funksjonene fungerer mot resten av NVE. De fleste
innspillene handlet om for lite bemanning i A i forhold til behov. Problemer med å få
kontakt, lang responstid på tilbakemeldinger og uklare retningslinjer for hva A har
ansvar for i forhold til fagavdelingene gikk igjen.

Her gis noen eksempler på mer konkrete problemområder som fagavdelingene er
opptatt av.

AIT-drift har for liten bemanning. De er ofte vanskelige å få tak i, innføring av
vakttelefon ble foreslått. Klarere retningslinjer på hvilken type hjelp de kan gi,
og spisskompetanse innen noen områder mangler. Ellers kom det også
mange positive kommentarer som gikk på god og rask service.
APO har en "ullen" og lite synlig posisjon i NVE. Det er uklart hvor grensen
går mellom APOs ansvarsområde og linjeledelsen i fagavdelingene.
Bedriftshelsetjenesten bør gi andre typer tjenester.
Biblioteket har ekstremt liten bemanning, her trengs det flere personer for å ta
unna nødvendige ekspederinger. Ellers fikk bibliotektjenesten svært mye ros
på grunn av sin imøtekommenhet og gode service.
Personalet på sentralbordet bør få en bedre innføring i "Hvem gjør hva i NVE"
Det blir ofte gitt for raske svar, får ikke tid til å legge igjen beskjed.
Arkivet har for liten bemanning, og nødvendige tjenester tar for lang tid.
Post/fTrykkeri/RekvisitaNaremottak har for lang tid på sine ekspederinger.
Her var det også motsatte meninger; de er svært raske, har god kvalitet på
det de gjør, og er serviceinnstilt.

4.7 DIVERSE KOMMENTARER AV M1NDRE OMFANG:

Vi burde ha en ferdig mal for type "enkel" kontrakt.
Vi bør ha et standard prosjektstyringsverktøy tilgjengelig, og det bør bli en
standardisert måte (obligatorisk) å registrere alle prosjekter i NVE.
Det er behov for flere kurs.
Vi har for mange skjema som flyter rundt i etaten.
Vi har behov for flere standard maler og flere fargeskrivere.
Vanskelig å vite hva som er gjeldende instruks, hva er siste oppdaterte.
Dårlig kultur på å følge tidsfrister. Det bør være sanksjoner.
Diverse håndbøker bør oppdateres oftere, og informeres om at de finnes.
Sikkerhetsklarering er en tung og arbeidssom prosedyre.
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Mer bruk av gruppe-faks vil kunne effektivisere. En brukerveiledning bør slås opp
ved hver faks.
Behov for å kunne samarbeide mer på tvers av avdelingene ved ekstra store
utsendelser av f.eks. rapporter.
Møtereferater bør være mer strukturerte og omfatte bare de viktige momentene.
NVEs fotoregister trenger en gjennomgåelse/strukturering. Slik det er i dag er det
svært tungt å finne fram, og det blir brukt i altfor liten grad i forhold til all den
interessante informasjon som finnes der.
Oversikt over NVEs publikasjoner mangler/vanskelig å få tak i.
Dårlig koordinering av feltreiser og feltarbeid. Vi kan bruke ressursene mer effektivt
ved å samkjøre og samarbeide mer.
Utstyr for vannføringsmålinger er dårlig og lite komplett.
Dårlig rutine for å håndtere oppdragsbestillinger.
Data for magasinvannstand kommer for sent inn.
Feltarbeidsavtalen bør gjennomgås.
Forværelsestjenesten bør få en arbeidsinstruks, slik at saksbehandlerne vet hva de
kan bruke forværelset til.
De administrative rutinene er i stor grad uklare og ukjente.
Ventilasjon og rengjøring i NVE-huset er svært dårlig. Den dårlige ventilasjonen er i
stor grad plagsom for mange.
Møteromsbestilling fungere dårlig, vet ikke hvilke rom som er til felles bruk, og hvilke
som er avdelingenes spesielle.

5. ANBEFALINGER OG KONKLUSJON

Med utgangspunkt i det innsamlede materialet fra kartleggingen, og en arundig
behandling i både prosjektgruppen og referansegruppen har prosjektgruppen trukket ut
disse områdene for videre oppfølging:

Obligatorisk bruk av e- post
I løpet av våren og høsten 96 skal alle i NVE ha gjennomgått opplæring i e-post.
Det bør innføres obligatorisk bruk av e-post-systemet. Det bør samtidig lages
retningslinjer for bruk. Dette vil gi en enkel og effektiv måte å kommunisere på,
samtidig som vi ikke må glemme verdien av menneskelig kontakt. Derfor er det
viktig å vurdere hva e-post skal/kan brukes til, samtidig som vi bevarer en del av
vår "papir-info" og direkte kontakt.

Kopiering og brevutsendelser legges til forværelsestjenesten
Dette er rutineoppgaver som bør kunne legges til forværeisestjenesten. Ved
noen avdelinger er dette gjort i dag. Noen saksbehandlere sender ut brev
forholdsvis sjeldent, og det medfører stor feilrisiko. Andre gjør dette svært ofte,
og ønsker derfor at forværelset overtar denne del av arbeidet, slik at tid kan
frigjøres til andre oppgaver. Kvalitetssikring av forværelsestjenesten på
ekspedering av brev, vil også føre til færre feilsendinger til NVEs hovedarkiv.
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Standardisering av timeregistreringen
Registrering av timer gjøres på flere forskjellige måter i NVE. I svært mange
deler av NVE blir de registrerte dataene aldri brukt i videre planlegging og
rapportering. For mange virker dette som bortkastet arbeid. Vi foreslår at
Administrasjonsavdelingen beslutter i samråd med tjenestemanns-
organisasjonen, at NVE skal føre timer på resultatmål. Samtidig bør det
utarbeides en felles mal for hva som skal føres hvor, og hvilke "fellesmål vi har".
Vi foreslår også at det blir foretatt en motivasjonskampanje der ledelsen
spesielt bidrar til å få forståelse for hva dette skal brukes til.

Telefonlisten bør hentes ut fra ES4-personal
Alle de opplysninger som foreligger i telefonlisten, foreligger også i E54-
personal. Vi foreslår at ES4-personal er kontinuerlig oppdatert, og at det brukes
som grunnlag også for telefonlisten. Det må i tillegg lages egne rapporter som
presenterer dataene på den måten som er hensiktsmessig for telefonlisten.

Vois bør ikke være et obligatorisk system
Innføring av e-post-systemer vil i stor grad erstatte vois-systemet. Vi mener
derfor det er unødvendig at alle i NVE bruker tid på å lære begge systemene.

Bedre organisering på PC-server
En mer ryddig og systematisk organisering på NVEs PC-server ønskes av
mange. I tillegg er det behov for informasjon om hva som finnes av felles
programvare, hva det kan brukes til og eventuelt muligheter fOr opplæring.

Innføre fast rutine for prosjektregistrering
Avdelingene i NVE bør ha en felles definisjon og forståelse av "Hva er et
prosjekt" og hvilken sammenheng det har med våre resultatmål. Alle prosjekt i
NVE bør registreres på en felles mal.

Delegere budsjettansvar til prosjektledere
Dersom alle prosjekt blir registrert etter en felles mal, kan prosjektlederrollen bli
mer synliggjort, og større ansvar kan tillegges den rollen. Vi foreslår at første
skritt kan være å delegere ansvaret for prosjektets budsjett til prosjektleder, og
på den måten slippe å gå via seksjonssjefer.

VP, budsjett, timeregistrering med tilhørende verktøy (prosjektstyringsverktøy og
VP/Budsjett-verktøy)

Nye og bedre rutiner for VP/budsjett-arbeidet bør utarbeides. Disse bør være
slik at det enkelt kan akkumuleres fra seksjon til avdeling og videre til NVE-
nivå. Det må også bli enklere å rapportere status. Verktøy for å støtte og
effektivisere prosessen bør også anskaffes og innføres.
Prosjektet bør samkjøres med det arbeidet som allerede er i gang med
utvikling av styringsmodell for NVE (STYMO-prosjektet), og resultatstyrings-
prosjektet som styres fra departementet (NOE).
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Innkjøpsrutinen
Det bør gjøres en ny gjennomgang for å se om vi kan "myke opp"
innkjøpsordningen ved å desentralisere enkle og små innkjøp.
Andre typer innkjøp kan sentraliseres, f.eks. møbelkjøp og EDB-utstyr.
I tillegg bør det gjøres en gjennomgang for å se om det er deler av prosessen
som kan automatiseres. Dette prosjektet bør kjøres i sammenheng med Aøs
gjennomgang av "Nytt økonomireglement for staten / funksjonelle krav"

Reiseregninger
Vi bør kunne automatisere arbeidet med reiseregninger ved å legge det over på
EDB. Dette kan gjøres på en enkel måte ved kun å legge opp en ferdig mal med
kobling til satsene og automatisk summering. Alternativt kan vi automatisere
hele prosessen ved å innføre et ferdig utviklet system. Dette vil medføre at
prosjektet og opplæringsprosessen blir adskillig større.

Intern-informasjon
En egen database (WEB-server) for intern informasjon etter
"tekst-TV-prinsippet" bør utvikles. Dette vil gi oss oppdatert informasjon, og den
enkelte kan hente den ut ved behov. Viktige møtereferater, lukkingstider for
NVE-huset, hvem gjør hva i NVE, personalhåndboken, diverse bruker-
veiledninger, telefonlisten, ledige stillinger mv. kan legges enkelt til rette for
bruk. Dette krever en betydelig innsats i forkant med å velge ut type informasjon
og hvilken måte den skal systematiseres og framstilles på.

Fraværsregistreringer
Fravær registreres i dag på mange forskjellige måter, og det blir fort feil. En
type fravær skal registreres kun en gang, og på samme måte og etter samme
mal i alle avdelinger. Dette bør også sees i sammenheng med innføring av nytt
fleksisystem.

Kobling mellom telefon- og e-postsystem
Når e-postsystemet er innført, bør dette også brukes til telefonbeskjeder. Dette
vil medføre færre henvendelser til sentralbordet, og tilgangen til beskjedene vil
bli mer fleksibel.

Felles rutiner for he/e NVE
Hydrologisk avdeling har en del spesielle rutiner som avViker fra resten av NVE.
Noen av dem kan være nødvendige, mens andre kanskje kan forenkles eller tas
bort. H bør gjøre en gjennomgang på dette i samarbeide med A.

Arkivtjenesten
Det er allerede igangsatt et prosjekt for å gå gjennom arkivfunksjonen i NVE,
noe vår kartlegging også bekrefter er nødvendig. Vi vil i denne sammenheng
referere til "Handlingsplan for arkivtjenesten i NVE", utarbeidet av konsulenter
fra Statens Datasentral.
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Ledelsen i NVE (seksjonssjefer og avdelingsdirektører)
Vår kartlegging viser at det er stor misnøye med NVEs ledelse. Det er spesielt
informasjon og personalbehandling som fungerer dårlig. Vi vil derfor foreslå at
det legges opp til en ledersamling der dette spesielt blir tatt opp. I tillegg er
dette ett av satsingsområdene i revidert strategisk plan.

Informasjon om gjeldende rutiner
Det viste seg i kartleggingen at mange av dagens gjeldende rutiner ikke er
kjent for alle. Dette er en konklusjon vi i prosjektgruppen har trukket med
utgangspunkt i de mange kommentarene som kom inn. Det skaper
misforståelser og en uheldig bruk av ressurser.
Et program for introduksjon av nyansatte er sterkt etterspurt. Dette kan sees i
sammenheng.
Vi foreslår at det utarbeides et program som alle nyansatte skal gå gjennom i
løpet av første halvår, og at det der legges inn en gjennomgang av de viktigste
rutiner og retningslinjer i NVE.

Med unntak av de tre sistnevnte områdene er alle våre forslag tatt inn i
handlingsplanen. Den følger her som vedlegg 3. I tillegg er den gitt ut i eget notat.

Begrunnelsen for å ta ut de tre sistnevnte områdene er:

Arkivtjenesten: Prosjekt har allerede en handlingsplan og er i gang.
Ledelsen: 	 Område som vi i dette prosjektet definerer utenfor vårt mandat, og

derfor kommer vi kun med en anbefaling.
Gjeldende rutiner: Det var i utgangspunktet ikke så mange kommentarer fra NVEs

ansatte på at dette manglet. Prosjektgruppen derimot mener dette
er et svært viktig punkt. Men på grunn av nødvendig prioritering,
valgte vi å ta dette ut.



VEDLEGG 1

FORSLAG TIL SPØRSMÅL
I KARTLEGGINGEN



Hvilke rutiner er spesielt tunge?

Hva er det som gjør rutinen tung?

Har du forslag til hvordan den burde være?

Hvem mener du har myndighet til å gjøre noe med denne rutinen?

Har du eksempel på rutiner som fungere meget bra?

Hva er det som gjør rutinen så bra?

Er det områder der vi mangler rutiner i dag?

Har du forslag til hvordan det bør gjøres?

Har vi rutiner som kun er selvpålagte, og som bare kan kuttes ut?

Hvilke, og hvorfor mener du de kan kuttes ut?

Er det rutiner der du ser typisk dobbeltarbeid (f.eks. registrering både på papir og EDB)?

Hvorfor tror du rutinen er blitt slik (f.eks. dobbel registrering)?

Hva kan vi gjøre for å få dette forenklet?

Hvordan er de ansattes innstilling til NVEs administrative rutiner?

Tror du de ansatte har tro og vilje til å legge om de rutinen de blir pålagt, eller vil de fortsatt
gjøre det på sin måte - slik som før?
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HANDLINGSPLAN FOR EFFEKTIVISERING AV
ADMINISTRATIVE RUTINER I NVE

Her følger en kort beskrivelse av strakstiltakene og satsingsområdene.

Strakstiltakene er alle planlagt gjennomført i løpet av 96, og prosjektgruppen står
ansvarlig for å påse at det blir gjort. På noen av strakstiltakene er prosjektgruppen
avhengig av bidrag fra noen seksjoner i Administrasjonsavdelingen.

Satsingsområdene er satt opp som nye prosjekter som er lagt ut linjen, og skal
følges opp i henhold til ansvarlig enhet. Prosjektledere er utnevnt, og en grov
tidsplan er satt opp. Ansvaret for den videre planlegging og gjennomføring legges til
prosjektleder.

STRAKSTILTAK

Strakstiltak 1: Obligatorisk bruk av e-post-systemet.

Pr 1. oktober skal alle i NVE være opplært til å bruke e-postsystemet.
Prosjektgruppen vil innen 1. oktober lage retningslinjer for bruk av systemet. AIT vil
sørge for at alle har fått tilbud om kurs og legge de tekniske forhold til rette.

Ansvarlig for gjennomføringen: Prosjektgruppen med bistand fra AIT.

Effektiviseringsgevinst: Spare tid, papir og kopiering.

Strakstiltak 2: Kopiering og brevutsendelser legges til forværelsestjenesten.

Pr. 1. juli skal dette være kjent for NVE. Egen intern-info med detaljerte
retningslinjer skal sendes ut.

Ansvarlig for gjennomføringen: Prosjektgruppen.

Effekti,iiseringsgevinst: Bedre kvalitet på ekspedering av brev. Færre feilsendinger
til arkivet og mer fornuftig bruk av NVEs ressurser.

Strakstiltak 3: Standardisering av timeregistrering.

Pr. 1. oktober skal det sendes ut et standardisert skjema for timeregistrering med
rettledning om bruk av våre "fellesmål". Administrasjonsavdelingen må samtidig få
tatt en avgjørelse sammen med tjenestemannsorganisasjonene på om NVE skal
fortsette å føre timer.



Ansvarlig for gjennomføringen: Prosjektgruppen med bistand fra APO.

Effektiviseringsgevinst: Kvalitetsheving på timeregistreringene som gir grunnlag
for akkumulering, og et utgangspunkt for styring under veis
og videre planlegging.

Strakstiltak 4: Telefonlisten skal hentes ut fra ES4- personal.

Pr. 1.november skal alt være lagt til rette for å ta telefonlisten direkte ut fra
ES4-personal.

Ansvarlig for gjennomføringen: Prosjektgruppen med bistand fra APO, AIT og AF.

Effektiviseringsgevinst: Svært enkelt og raskt å ta ut ny telefonliste, vi kan kjøre ut
oppdatert telefonliste etter behov. Dataene ligger ett sted
og vi slipper dobbel oppdatering (i dag har vi to separerte
systemer).

Strakstiltak 5: Bedre organisering på PC- server.

Pr. 31.desember skal ny organisering på PC-server være lagt opp og informasjon om
bruk og hva som ligger tilgjengelig skal sendes ut.

Ansvarlig for gjennomføringen: Prosjektgruppen med bistand fra AIT.

Effektiviseringsgevinst: Enklere og raskere å finne fram dokumenter. Bedre
informasjon og tilgjengelighet til standard programvare.

Strakstiltak 6: Innføre fast rutine for prosjektregistrering.

Gjennomføringstidspunktet er noe uklart. Prosjektgruppen ser behov for å
klargjøre begrepet "prosjekt". NVE må få en felles forståelse av hva som skal
organiseres som prosjekt, og hva som skal ligge i linjen.

Ansvarlig for gjennomføringen: Prosjektgruppen med bistand fra AFOU, AØ og H.

Effektiviseringsgevinst: Alle prosjekter blir systematisk registrert på samme måte for
alle avdelinger. Enkelt å få en total oversikt. Det blir
enklere å lage NVEs prosjektkatalog. Vi får en mer
formalisert prosjektorganisering som bør medføre
delegering av ansvar og myndighet til prosjektleder
(Ses i sammenheng med strakstiltak 7).



Strakstiltak 7: Delegere budsjettansvar til prosjektiedere.

Gjennomføringstidspunktet er noe uklart, må sees i sammenheng med strakstiltak 6.

Ansvarlig for gjennomføringen: Prosjektgruppen med bistand fra AØ.

Effektiviseringsgevinst: Sparer tid og ressurser på å kutte ut ett ledd
(seksjonssjefen). Klarere ansvarsfordeling mellom
prosjektleder og linjen.

SATSINGSOMRADER

Satsingsområde 1: Kvalitetsheving på VP/budsjett-prosessen.

Målsetting

Prosjektet skal føre fram til en bedre forståelse for hensikten med budsjett- og
VP-arbeidet. VP/budsjett-rutinen skal utvikles videre, både som ledd i NVEs interne
styringsrutiner og som ledd i styringsdialogen med departementet (NOE). Nye og
bedre retningslinjer for utarbeidelse av VP, budsjett og rapporteringsrutiner i
forhold til dette skal lages. Timeregistreringen skal revideres, slik at den kan brukes
som et aktivt og reellt element i planlegging og styring av ressursene i løpet av året.
Verktøy som gjør prosessen enklere og som vil bidra til bedre styring og enklere
statusrapportering, skal innføres.

Effektiviserin s evinst
Bruker mindre tid på å utarbeide budsjett og VP. Disse blir laget på en måte som
gjør det enklere å akkumulere opp og rapportere status, som så vil føre til bedre
styring.

Tidsplan

Prosjektet skal samkjøres med det arbeidet som allerede er i gang med
utvikling av styringsmodell for NVE (STYMO-gruppen), og resultatstyringsprosjektet
som styres fra NOE, der NVE har sekretariatsfunksjonen.
Prosjektets resultat skal foreligge vinteren 97/98.

Organisering

Ansvarlig for gjennomføringen: A.
Prosjektleder: Helge Bagøien.
I tillegg skal prosjektet bemannes med representanter fra APO og fagavdelingene.



Satsingsområde 2: Gjennomgang og forenkling av innkjøpsrutinen.

Målsettinq
Det skal gjøres en ny gjennomgang av innkjøpsordningen i NVE. Først skal
innkjøpsinstruksen revideres i henhold til "Nytt økonomireglement for staten",
deretter skal det gjøres en gjennomgang sammen med fagavdelingene for å se om
det er mulighet for å "myke opp" NVEs nåværende instruks. Det bør også
gjøres en gjennomgang av type skjema som brukes i prosessen for se om det kan
gjøres forenklinger eller automatiseres ved hjelp av EDB. I tillegg bør det legges
vekt på å informere om gjeldende innkjøpsinstuks

Effektiviserin s evinst
Enklere prosedyre for "enkle" innkjøp. Bedre informasjon gir større forståelse av
innkjøpsprosedyren og dermed færre misforståelser og feil. Automatiseringen gir
kortere saksbehandlingstid.

Tidsplan 

Prosjektet skal samkjøres med ACis gjennomgang av "Nytt økonomireglement for
staten / funksjonelle krav."
Prosjektet skal være sluttført innen 1. juli 97.

Organisering 

Ansvarlig for gjennomføringen: A.
Prosjektleder: Bjørn Aulie.
I tillegg skal prosjektet bemannes med representanter fra fagavdelingene.

Satsingsområde 3: Automatisere prosessen med reiseordre, reiseforskudd
og reiseregning.

Målsetting 

Automatisere arbeidet med reiseordre, reiseforskudd og reiseregninger ved å legge
det over på EDB. Det skal gjøres en forstudie for å kartlegge hvor mye NVEs ansatte
mener det er fornuftig å automatisere prosessen. Deretter vil et eventuelt
ferdigutviklet system bli innkjøpt, eller deler av systemet. Det kan også bli slik at
første trinn i arbeidet blir at vi selv lager noen enkle maler med kobling til satsene og
automatisk summering, for senere å vurdere innkjøp av et ferdiglaget system som
ivaretar hele prosessen fra bestilling til utbetaling.

Effektiviserin s evinst
Kortere saksbehandlingstid.

Tidsplan 

Innen 1. januar 97 skal det tas beslutning om vi skal anskaffe et ferdigutviklet
system, eller om vi skal utvikle et enklere system selv. Innen 1. juli 97 skal nytt
system være innført.



Organisering 

Ansvarlig for gjennomføringen: AØ.
Prosjektleder: Tove Kjærstad.
I tillegg skal prosjektet bemannes med representant fra AIT.

Satsingsområde 4: Utvikle og innføre nytt system for Intern-informasjon
(egen database / WEB-server).

Målsetting 

Lage en egen database (WEB-server) for intern informasjon, etter
"tekst-TV-prinsippet". Dette vil gi oss til enhver tid oppdatert informasjon, og den
enkelte kan hente den ut ved behov. Dette krever en betydelig innsats i forkant
med å velge ut type informasjon og hvilken måte den skal systematiseres og
framstilles på. I tillegg skal prosjektet gi forslag til alternative informasjonsveier for
den type informasjon som ikke er egnet til å ligge i et EDB-system, den type
informasjon som vi vil ha distribuert på papir.

Effektiviserin s evinst
Informasjonen vil være oppdatert og til en hver tid tilgjengelig for alle. Sparer tid
og ressurser på papir, kopiering og utsendelser.

Tidsplan 

Prosjektet vil bli delt opp i følgende delprosjekter:

Velge ut type informasjon, systematisering og fremstilling
Utarbeide kravspesifikasjon
Utarbeide retningslinjer for drift og vedlikehold av systemet og dataene
Utvikle systemet
Innføre systemet (opplæring og tilrettelegging)

Arbeidet starter opp mars 97, og skal være sluttført juni 98.

Organiserinq
Ansvarlig for gjennomføringen: A.
Prosjektleder: Stig Morten Garcia.
I tillegg skal prosjektet bemannes med representanter fra alle seksjonene i
Administrasjonsavdelingen og noen fagavdelinger. NVEs nye informasjonsdirektør
vil også bli involvert i prosjektet.

Satsingsområde 5: Forenkling og kvalitetsheving på fraværsregistreringene.

Målsettinq
Fravær registreres i dag på mange forskjellige måter. En type
fravær skal registreres kun en gang, og på samme måte og etter samme mal i
alle avdelinger.



Effektiviserin s evinst
Mindre feil i registreringene. Sparer tid og ressurser på registrering og feilsøking.

Tidspian 

Prosjektet starter opp i løpet av høsten 96, og skal være sluttført juni 97.

Organiserinq
Ansvarlig for gjennomføringen: APO .
Prosjektleder: Trude Østbøll.
I tillegg skal prosjekt bemannes fra AØ og As forværelse.

Satsingsområde 6: Integrere telefon- og e-post-systemet.

Målsetting 

Når e-post-systemet er innført, skal det integreres med telefonsystemet.
Telefonbeskjeder vil da kunne formidles via e-post-systemet.

Effektiviserin s evinst
Telefonbeskjeder kan hentes opp etter sentralbordets stengetid. Det blir færre
interne henvendelser til sentralbordet.

Tidsplan 

Prosjektet skal ferdigstilles mai 97.

Organisering 

Ansvarlig for gjennomføringen: AIT.
Prosjektleder: Erik Fagerberg.
I tillegg skal prosjektet bemannes med representant fra AF.

Satsingsområde 7: FelIes rutiner for NVE.

Målsetting 

Hydrologisk avdeling har en del spesielle rutiner som avviker fra resten av NVE.
Noen av dem kan være nødvendige, mens andre kanskje kan forenkles eller tas
bort. H skal gjøre en gjennomgang på dette i samarbeide med A. Det skal lages en
handlingsplan som skal implementeres i Hydrologisk avdeling. Samtidig skal A
sørge for å følge opp de rutinene fra Hydrologisk avdeling som skal implementeres i
resten av NVE

Effektiviserin s evinst
Felles rutiner på felles områder i NVE gir enklere opplæring for nyansatte, enklere
og mindre oppfølging fra administrasjonen.



Tidsplan 

Prosjektet starter opp høsten 96, og ferdigstilles høsten 97.

Organisering 

Ansvarlig for gjennomføringen: H.
Prosjektleder: Evy Vollmo.
I tillegg skal prosjektet bemannes fra A.


