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1 Innledning 
Olje- og energidepartementet legger med dette frem tildelingsbrev til Norges vassdrags- og 

energidirektorat for 2012.  

Det vises til Prop. 1 S (2011-2012) for Olje- og energidepartementet og Innst. 9 S (2011-

2012). Stortinget behandlet 12. desember 2011 innstillingen fra energi- og miljøkomiteen 

vedrørende bevilgninger til Norges vassdrags- og energidirektorat over Olje- og 

energidepartementets budsjett og gjorde vedtak i samsvar med innstillingen. 

2 Disponible bevilgninger 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tildeles bevilgninger over statsbudsjettets 

kap. 1820, 1825, 1830 og 2490, samt krav til inntjening/bokføring over kap. 4820, 4829, 

5490, 5491 og 5603. Bevilgningene som stilles til rådighet, skal disponeres i samsvar med 

bevilgningsreglementets bestemmelser og de forutsetninger som er lagt til grunn i budsjett-

proposisjon, budsjettinnstilling og stortingsvedtak. Departementet og Riksrevisjonen kan 

iverksette tiltak for å se til at statsmidler som ytes, nyttes etter forutsetningene. Dersom det 

oppstår en situasjon hvor det er behov for å søke tilleggsbevilgning, skal Olje- og energi-

departementet (OED) kontaktes snarest og før utgiftene pådras.  

2.1 Utgifter 

Følgende midler stilles til disposisjon for NVE i 2012: 

Kap. 1820 Norges vassdrags- og energidirektorat  

Post Betegnelse Kroner 

01 Driftsutgifter 441 150 000 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 71 500 000 

22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under post 60 og 72 .............  100 300 000 

  Flomsikring og miljøtiltak. .......................................................................  36 100 000  

  Skredsikring .............................................................................................  35 000 000  

  Kartlegging av flom og skred ...................................................................  24 700 000  

  Varsling av flom og skred ........................................................................  4 500 000  

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ..........................................  6 000 000 

60 Tilskudd til skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under post 22 og 72 .........  14 000 000 

70 Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan overføres ......................................  9 250 000 

72 Tilskudd til skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under post 22 og 60 .........   32 000 000 

73 Tilskudd til utjevning av overføringstariffer, kan overføres ...................................... ………………………………………. 120 000 000 

000  Sum kap. 1820 794 200 000 

 

Ovennevnte føringer for budsjettfordelingen under kap. 1820, post 22 er departementets 

primære fordeling av midlene og er i tråd med signalene gitt i Prop. 1 S (2011-2012). For å 

sikre en effektiv og god bruk av flom- og skredmidlene, har NVE anledning til å omdisponere 

innenfor posten. Eventuelle omdisponeringer må på forhånd tas opp med departementet. 

Post 70 Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, omfatter midler som tidligere ble 

bevilget under kap. 1820, post 21 og skal benyttes til tilskudd i tråd med Prop. 1 S på 
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bakgrunn av søknad fra relevante mottakere. OED vil tildele midlene knyttet til kulturminne-

undersøkelser til Riksantikvaren som en belastningsfullmakt.  

Post 72 Tilskudd til skredforebygging, omfatter deler av midlene som tidligere ble bevilget 

under kap. 1820, post 60 knyttet til tilskudd til interkommunale selskap (IKS) og andre 

mindre private mottakere.  

Kap. 1825 Omlegging av energibruk og energiproduksjon  

Post Betegnelse Kroner 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres ........................................................................  19 000 000  

 Sum kap. 1825 19 000 000 
 

Midlene som stilles til disposisjon for NVE under kap. 1825, post 21 skal benyttes til arbeidet 

med energimerkeordningen og energivurdering av tekniske anlegg, samt strategiske 

konsekvensutredninger for fornybar energiproduksjon til havs. Departementet vil komme 

tilbake til budsjettbehovet knyttet til arbeidet med energimerkeordningen og energivurdering 

av tekniske anlegg i 2012 etter at statsregnskapet for 2011 er avlagt.  

Kap. 1830 Forskning  

Post Betegnelse Kroner 

22 Forvaltningsrettet forskning og utvikling, kan overføres ...........................................  28 000 000 

 Sum kap. 1830 28 000 000 

 
Kap. 2490 NVE Anlegg  

Post Betegnelse Kroner 

24 Driftsresultat .......................................................................................................................... 0 

 1 Driftsinntekter  -56 000 000  

 2 Driftsutgifter .............................................................................................  49 500 000  

 3 Avskrivninger ...........................................................................................  5 400 000  

 4 Renter av statens kapital ..........................................................................  1 100 000  

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres ..........................................  2 000 000 

 Sum kap. 2490 2 000 000 

2.2 Inntekter 

Følgende inntekter forutsettes oppnådd i 2012: 

Kap. 4820 Norges vassdrags- og energidirektorat  

Post Betegnelse Kroner 

01 Gebyrinntekter ........................................................................................................... 25 10 65 000 000 

02 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet .........................................................................  71 500 000 

40 Flom- og skredforebygging ....................................................................................... 15 14 000 000 

 Sum kap. 4820  150 500 000 
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Kap. 4829 Konsesjonsavgiftsfondet  

Post Betegnelse Kroner 

50 Overføring fra fondet .................................................................................................  149 400 000 

 Sum kap. 4829  149 400 000 

 
Kap. 5490 NVE Anlegg  

Post Betegnelse Kroner 

01 Salg av utstyr mv. ......................................................................................................  500 000 

 Sum kap. 5490  500 000 

 
Kap. 5491 Avskrivning på statens kapital i Statens forretningsdrift  

Post Betegnelse Kroner 

30 Avskrivninger ............................................................................................................  5 400 000 

 Sum kap. 5491  5 400 000 

Kap. 5603 Renter av statens kapital i Statens forretningsdrift  

Post Betegnelse Kroner 

80 Renter av statens faste kapital ....................................................................................  1 100 000 

 Sum kap. 5603  1 100 000 

3 Mål og resultatkrav  
NVE skal fremme en sikker, effektiv og miljøvennlig energiforsyning og en effektiv 

energibruk. NVE skal bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vannressursene og 

forebygge skader fra skred, flom og erosjon.  

NVE skal sørge for at energi- og effektbalansevurderinger er godt integrert i og ligger til 

grunn for NVEs øvrige virksomhet. NVE skal følge opp regjeringens klimapolitikk innenfor 

sine ansvarsområder. NVE har fått delegert ansvaret for sentrale oppgaver i gjennomføringen 

av politikken for vannressurser, energi og forebygging av naturskader. Dette er oppgaver som 

må ha et langsiktig perspektiv, men gjennomføringen krever at NVE opprettholder nødvendig 

kompetanse og har fleksibilitet til å følge den strategien som Stortinget, regjeringen og 

departementet legger opp til.  

I dette tildelingsbrevet gis NVE i alt 50 oppgaver som det er særlig viktig at NVE 

gjennomfører på en god måte, av disse fremheves ni oppgaver som NVE skal rette spesielt 

stor oppmerksomhet mot i 2012. De prioriterte oppgavene følger under punkt 3.1, mens de 50 

oppgavene beskrives under pkt. 3.2 på et overordnet nivå strukturert etter NVEs fire 

hovedmål. Nummereringen av punktene under hovedmålene angir ikke en prioritering av 

oppgavene. I tillegg vil det erfaringsmessig være behov for å tilføye nye oppgaver gjennom 

året som NVE skal løse. Under punkt 3.3 gis generelle føringer for NVEs arbeid og 

kompetanse og under kap. 4 gis en gjennomgang av oppgaver som NVE er satt til å følge opp 

innenfor andre innsatsområder. 
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3.1 Prioriterte oppgaver i 2012 

i. Ha høyt tempo og god kvalitet i konsesjonsbehandlingen. Kontinuerlig vurdere og 

gjennomføre tiltak som kan styrke grunnlaget for konsesjonsvurderingen og effektivisere 

saksbehandlingen. 

ii. Arbeide med kraftsystem-, energi- og effektbalansevurderinger og sørge for at slike 

analyser er godt integrert i og ligger til grunn for NVEs øvrige virksomhet. 

iii. Prioritere arbeidet med å sikre et tilfredsstillende system for styringsinformasjon for 

tilsynsvirksomheten. Status for dette arbeidet skal inngå i årsrapport for tilsyn som 

oversendes departementet 1. mars 2012.  

iv. Forvaltning av elsertifikatordningen, herunder informasjonsarbeid.   

v. Holde og oppdatere en best mulig oversikt over realistisk innfasingstakt for fornybar 

elektrisitet de kommende årene, hensyn tatt til ulike beskrankninger av 

teknisk/økonomisk art, konsesjonsprosess, nettilgang mv, jfr. handlingsplan etter 

fornybardirektivet. 

vi. Videreføre arbeidet med å forebygge skader fra skred, flom og erosjon, samt bistå 

departementet med faglig grunnlag for prioriteringer innenfor disse 

forvaltningsområdene. 

vii. Fortsette oppbyggingen av en operativ tjeneste for varsling av snø- og løsmasseskred. 

viii. Ivareta ansvar og oppgaver knyttet til reguleringen av kraftmarkedet, spesielt i lys av 

tredje energimarkedspakke.  

ix. Følge opp arbeidet med virkemidler for å fremme effektiv energibruk, herunder 

oppfølging av EU-direktiver på energieffektiviseringsområdet og ordningen for 

energimerking av bygg.  

3.2 Mål og resultatkrav innen NVEs kjerneaktiviteter i 2012 

3.2.1  Ivareta miljø- og brukerinteresser i vassdrag 

Konsesjonsbehandling og tilsyn  

1. Avveie motstridende miljø- og brukerinteresser ved revisjon av eksisterende vilkår og 

ved behandling av nye tiltak i vassdrag med utgangspunkt i vassdragslovgivningen, 

herunder vannkraftprosjekter og andre vassdragsinngrep som uttak av vann til 

settefiskanlegg. 

2. Føre tilsyn med at miljø- og sikkerhetskrav i nye og eksisterende konsesjoner følges 

opp.   

Vernede vassdrag 

3. Bidra til å sikre verneverdiene bl.a. gjennom å oppdatere og formidle informasjon om 

vernede vassdrag. Bidra i arbeidet med planprosjekt i Vefsna. 

EUs rammedirektiv for vann (vannforskriften)  

4. Bidra i oppfølgingen av vedtatte forvaltningsplaner og i arbeidet med karakterisering av 

gjenstående vassdrag som skal inngå i den neste planperioden. Vassdrag av stor 

betydning for NVEs forvaltningsområder skal prioriteres. NVE skal også bidra til 

oppdatering av nasjonale veiledere for å ivareta NVEs forvaltningsområder og drive og 

videreutvikle det kartbaserte verktøyet Vann-Nett. 
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Hydrologi 

5. Opprettholde en best mulig kunnskapsbase for energi- og vannressursforvaltningen 

gjennom hydrologiske analyser og FoU. Hydrologisk overvåkning skal skje gjennom 

effektiv drift, vedlikehold og investeringer i det hydrologiske målestasjonsnettet.  

6. Arbeide med å tilpasse stasjonsnettet til krav i vannrammedirektivet om 

basisovervåking, og styrke datatilfanget om klimaendringenes effekt på de nasjonale 

vannressursene. 

Museums- og kulturminnetiltak 

7. Videreføre arbeidet med å kartlegge og formidle norsk vassdrags- og vannkrafthistorie 

gjennom Museumsordningen. Behandle søknader om støtte til kanaler som 

kulturminner i vassdrag og det fredede kraftanlegget ved Tyssedal. 

3.2.2 Ivareta sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen og sikre samfunnet 
mot skred- og vassdragsulykker 

Generelt om krisehåndtering og beredskapsarbeid 

8. Bidra til sikker og effektiv krisehåndtering, herunder gode kommunikasjonsløsninger. 

NVE skal til enhver tid ha oppdaterte beredskapsplaner og gode rapporteringsrutiner.  

9. Følge opp og vurdere behov for tilpasninger og tiltak innenfor NVEs ansvarsområder 

som følge av endrede klimaforhold. 

Kraftforsyningssikkerhet og beredskap 

10. NVE skal utrede, stille krav og føre tilsyn med kraftforsyningens økende avhengighet 

av IKT og de sikkerhetsmessige utfordringer dette medfører, særlig knyttet til 

driftskontrollsystemene. 

11. Arbeide for å videreutvikle energiforsyningens evne til å forebygge og håndtere ulike 

former for ekstraordinære hendelser gjennom regelverk, veiledning, øvelser og tilsyn. I 

2012 skal NVE i særlig grad arbeide med å gjennomgå og oppdatere 

beredskapsregelverket. 

12. Føre tilsyn med at krav til sikring og beredskap til enhver tid blir etterlevd. 

13. Gjennomgå rutiner og regelverk for rasjonering, herunder oppdatere avsavnsverdier og 

definere grensen mellom sonevis utkobling og rasjonering klarere. Prioritere arbeidet 

med kraftforsyningsberedskap og reparasjonsberedskap, herunder det nordiske og 

europeiske samarbeidet på området. 

Flom, erosjon og skred 
14. Bidra til å forebygge skader fra flom, erosjon og skred gjennom: 

– å kartlegge og informere om fareområder, 

– å bidra til at det blir tatt hensyn til flom- og skredfare i kommunal arealplanlegging, 

– å gi kommuner faglig og økonomiske bistand til planlegging og gjennomføring av 

sikringstiltak, herunder opprydding og reparasjon av flomverk som ble ødelagt av 

flommer sommeren 2011, 

– å overvåke og varsle flom- og skredfare og 

– å gi kommuner, politi og andre beredskapsmyndigheter faglig bistand under 

beredskaps- og krisesituasjoner.  

15. NVE skal videreføre arbeidet med å bygge opp kapasitet og kompetanse for å ivareta de 

statlige forvaltningsoppgavene innen forebygging av skredulykker, herunder styrke 
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arbeidet med å utvikle en operativ kunnskapsbasert overvåkings- og varslingstjeneste 

for skred. Skredvarslingen skal baseres på feltobservasjoner og varslingsmodeller. 

Fortsette gjennomføring av sikringstiltak mot flom- og skredulykker og gi tilskudd til 

drift av igangsatte overvåkings- og varslingssystemer for skredfarlige fjellpartier. 

16. Bistå departementet med faglig grunnlag for prioriteringer innenfor forvaltningsområdet 

flom og skred.  

17. Fremskaffe et best mulig grunnlag for flomprognoser og -varsling gjennom 

videreutvikling av prognosemodeller og flomvarslingsverktøy.  

18. Fortsette det pågående arbeidet med å koordinere og forberede oppgaver som følger av 

EUs flomdirektiv, innbefattet utarbeidelse og høring av forskrift og rapport om områder 

med betydelig flomrisiko. NVE må, dersom flomdirektivet blir innlemmet i EØS-

avtalen, være forberedt på å starte nødvendig arbeid med flomsone- og flomrisikokart.  

Damsikkerhet/vassdragssikkerhet 

19. Føre tilsyn og kontroll med dammer og andre vassdragsanlegg. Bidra til kompetanse- og 

rekrutteringstiltak på damsikkerhetsområdet.  

3.2.3 Fremme verdiskaping gjennom effektiv og miljømessig akseptabel 
energiproduksjon 

Konsesjonsbehandling og tilsyn knyttet til ny produksjon 

20. Prioritere behandlingen av prosjekter som raskt kan bidra til å styrke 

forsyningssikkerheten, særlig i utsatte regioner. Dette innebærer at NVE skal gi 

førsteprioritet til kraftledninger i sentral- og regionalnettet. Dernest skal vannkraft-, 

vindkraft- og fjernvarmeprosjekter prioriteres.  

21. Samordne konsesjonsbehandlingen slik at det kan bli en hensiktsmessig koordinering og 

prioritering av nye energianlegg og bistå fylkeskommuner som gjennomfører regional 

planlegging av vindkraft og små vannkraftverk. 

22. Følge opp innføring av nettselskapenes tilknytningsplikt for samfunnsmessig rasjonelle 

produksjonsprosjekter (sett i sammenheng med nett) og forbruk på alle nettnivå. 

23. Godkjenne detaljplaner for nye energianlegg og kontrollere at miljø- og sikkerhetskrav i 

konsesjoner følges opp. 

24. Forestå forberedende behandling av søknader om konsesjon til små vannkraftverk opp 

til 1 MW før vedtak fattes av fylkeskommunene.   

Andre forvaltningsoppgaver knyttet til å fremme energiproduksjon 
25. Bistå departementet i: 

a. arbeidet med fornybardirektivet. 

b. oppfølgingen av strategien for fornybar energiproduksjon til havs. 

26. Forvaltning av elsertifikatordningen, herunder godkjennelse av anlegg, tilsyn med 

kontofører og koordinering med svenske myndigheter. 

27. Bidra i arbeidet med nasjonal handlingsplan i tilknytning til fornybardirektivet og delta 

aktivt i Concerted Action. 

28. Forestå gjennomføring av strategiske konsekvensutredninger for fornybar 

energiproduksjon til havs, følge opp arbeidsgrupper i regi av North Sea Countries 

Offshore Grid Initiative og delta i arbeidet med forvaltningsplan for Nordsjøen. 
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29. Delta i og bidra økonomisk til tverrsektorielle samarbeidsprosjekter for kartlegging og 

overvåkning av biologisk mangfold og arbeidet med Artsdatabanken. 

Analyser og utredninger av kraft- og energisystemet 

30. Ha god innsikt i den langsiktige utviklingen i energi- og effektbalansen. 

31. Ha god oversikt over og innsikt i mulighetene for å øke reguleringsevnen i det norske 

kraftsystemet ytterligere, herunder muligheter for økt effektkjøring og pumpekraft.  

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

Konsesjonsbehandling av kraftledninger, fjernvarme og nedstrøms 
gassinfrastruktur 

32. Sikre at samfunnets behov for overføring og distribusjon av energi ivaretas på en best 

mulig måte og med minst mulige miljøulemper gjennom en effektiv og kvalitetsmessig 

forsvarlig konsesjonsbehandling, herunder følge opp kraftledningsstrategien i Ot.prp. nr. 

62 (2008-2009) og styrke tilsynet med kraftledninger.  

33. Følge opp de nordiske energiministrenes vedtak om at regulatorer skal ha et nordisk 

perspektiv når fremtidige nettinvesteringer godkjennes og at nettinvesteringer som 

skaper samfunnsøkonomisk nytte for hele det nordiske området skal gjennomføres. 

Effektivt energimarked og sikker energiforsyning  

34. Overvåke og analysere kraft- og energimarkedene for å kunne varsle knapphet og 

anstrengte kraftsituasjoner, nasjonalt og regionalt.  

35. Ivareta regulatoroppgaver knyttet til nettregulering og tariffering. 

36. Hindre ulovlig kryssubsidiering mellom nettvirksomhet og produksjon/omsetning. 

37. Følge løpende den internasjonale utviklingen innen ”smart grid”-løsninger og de 

muligheter det kan gi for det norske kraftsystemet.  

38. Bistå departementet med vurdering av oppvarmingsløsninger i energieffektive bygg og 

virkemidler for å fremme effektiv energibruk. Energiomlegging skal inngå som en 

integrert del av vurderingene av forsyningssikkerhet og utvikling av reguleringsregimer.  

39. Sikre at lokale energiutredninger, pålagte kraftsystemutredninger og NVEs egne 

nettanalyser gir et godt grunnlag for forståelse og utvikling av energisystemet. 

40. Videreføre arbeidet med å etablere en felles tarifferingsordning for regional- og 

sentralnettet.   

41. Delta i det nordiske (NordReg) og europeiske regulatorsamarbeidet (ACER og CEER) 

og bidra til gjennomføring av prosjekter i regi av Nordisk ministerråd.  

42. Bistå departementet med gjennomføringen av den tredje energimarkedspakken, 

herunder deltakelse i arbeidsgruppe og arbeid med eventuelle forskriftsendringer. 

43. NVE skal vurdere om dagens selskapsstruktur på nettsiden er hensiktsmessig. 

44. Holde oppsyn med kraftmarkedet og dets aktører, herunder forbrukerspørsmål og 

spørsmål knyttet til grensekryssende handel og infrastruktur.  

45. Føre tilsyn med anleggs- og områdekonsesjonærenes leveringskvalitet, vedlikehold og 

modernisering, samt arbeide for at gjeldende regelverk bidrar til tilfredsstillende 

forsyningssikkerhet og effektiv drift. Utarbeide en årlig rapport om driften av 

kraftsystemet. Rapporten skal inneholde informasjon og analyser knyttet til tilstanden i 
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kraftsystemet, herunder feil i viktige overføringsforbindelser innad i Norge og til 

utlandet.  

Sluttføre opprettelsen av en nasjonal tilstandsdatabase for transformatorer innen 1. 

september 2012. 

46. Følge opp nettselskapenes utrulling av avanserte måle- og styringssystemer (AMS), 

herunder informasjonstiltak og krav til sikkerhet. Føre tilsyn med fjernvarmeanlegg og 

forvalte regelverk knyttet til leveringsvilkår og prising av fjernvarme. 

47. Føre tilsyn med nedstrøms gassinfrastruktur. Utføre regulatoroppgaver knyttet til 

nedstrøms gassvirksomhet, jf. delegering av myndighet etter naturgassforskriften. 

Effektiv energibruk 

48. Ha god innsikt i utviklingen av energibruk og faktorer som påvirker denne. 

Videreutvikle og oppdatere statistikk for stasjonær energibruk og bistå i utviklingen av 

virkemidler.  

49. Følge opp ordningen for energimerking av bygg. 

50. Bistå departementet med å tilrettelegge for god oppfølging og gjennomføring av nytt 

bygningsenergidirektiv, energitjenestedirektivet, energimerkedirektivet og 

økodesigndirektivet. Dette arbeidet må koordineres med arbeidet knyttet til 

handlingsplanen i fornybardirektivet. Føre tilsyn under økodesigndirektivet, 

bygningsenergidirektivet og energimerkedirektivet, og bidra for at samarbeidet om 

markedstilsynet med øvrige nordiske land blir et velfungerende, permanent samarbeid.  

3.3 Generelt om NVEs arbeid og kompetanse 

 NVE skal innen sitt kompetanseområde støtte departementet i oppfølgingen av 

regjeringens politikk. Saker det ikke er tatt høyde for ved årets begynnelse kan komme til 

å få stor oppmerksomhet og kreve betydelig innsats. NVEs organisasjon må derfor ha 

fleksibilitet til å påta seg nye oppgaver som gis av OED på kort varsel. 

 NVE skal både på selvstendig grunnlag, og som støtte for departementet, forvalte og 

utvikle regelverk knyttet til hele sitt ansvarsfelt. Dette inkluderer å gi faglige råd og bistå 

departementet med bl.a. lov- og forskriftsarbeid knyttet til gjennomføringen av EUs 

direktiver og forordninger på energiområdet og i vannressursforvaltningen, og rapportere 

i henhold til vedtatte rettsakter.  

 NVE skal innen sitt ansvarsfelt etterstrebe en god samhandling med relevante 

myndigheter og andre aktører, nasjonalt og internasjonalt.  

 NVE skal holde høy kvalitet og etterstrebe effektivitet innen sin forvaltning og 

oppfølging av delegert myndighet og andre oppgaver. Forutsigbarhet skal tilstrebes ved 

myndighetsutøvelsen.  

 NVE skal ha god innsikt i status, muligheter, kostnader og miljøeffekter knyttet til alle 

energikilder, energibærere, teknologier og transportsystemer som kan være aktuelle i 

Norge. Innen alle sine ansvarsfelt skal NVE ha god innsikt i forholdet mellom 

miljøforbedringer og kostnader knyttet til gjennomføring av ulike energitiltak og 

miljøavbøtende tiltak, herunder effekter for kraftproduksjonen og sumvirkninger ved 

gjennomføring av ulike energitiltak og miljøavbøtende tiltak. 
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 NVE skal gjennom energi- og vassdragsforvaltningen bidra til at Norge oppfyller sine 

klimaforpliktelser. NVE skal også bidra til at landet er bedre rustet til å håndtere 

konsekvensene av klimaendringer gjennom sin forvaltning. 

 Forsyningssikkerhet og beredskap skal være en integrert del i NVEs arbeid på de ulike 

felt. 

 NVE skal innen sitt ansvarsfelt vektlegge formidling av kunnskap og informasjon. NVE 

skal bidra aktivt innen FoU og arbeide for å sikre fremtidig rekruttering av kritisk 

kompetanse. 

3.4 Effektiv ressursbruk og resultater 

I tråd Økonomiregelverkets § 16 skal alle virksomheter sørge for at det gjennomføres 

evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater innenfor hele 

eller deler av virksomhetens ansvarsområde og aktiviteter. Det vises også til pkt. 6.2 i instruks 

for økonomiforvaltning i NVE når det gjelder evalueringer. Videre er det et grunnleggende 

styringsprinsipp at alle virksomheter skal sikre at fastsatte mål og resultatkrav oppnås og at 

ressursbruken er effektiv. 

De samlede driftsutgiftene og ressursbruken i staten har økt betydelig. Regjeringen har derfor 

som en del av arbeidet med strukturtiltak og fornying i offentlig sektor, igangsatt 

kartlegginger og analyser knyttet til ressursbruken i staten. I den sammenheng bes NVE i 

forbindelse med oversendelsen av budsjettforslaget for 2013, gi en beskrivelse og oversikt 

over hvordan NVEs driftsbudsjett og årsverk fordeler seg på mål. Det bes også om en 

orientering om hvordan NVE styrer ressursbruken for å sikre at fastsatte mål og resultatkrav 

oppnås. Videre bes det redegjort for hvilke tiltak NVE har eller planlegger gjennomført for å 

sikre mer effektiv ressursbruk i oppgavegjennomføringen, herunder tiltak som berører 

organisering og administrative støttefunksjoner. 

4 Andre innsatsområder 

4.1 Forvaltningsrettet forsknings- og kunnskapsutvikling 

FoU skal understøtte NVEs primære oppgaver, og på den måten bidra til et bedre 

forvaltningsgrunnlag. Videre skal NVE aktivt bruke FoU til å heve sin forvaltnings-

kompetanse. Samarbeidet med Norges forskningsråd, Energi Norge, Direktoratet for 

naturforvaltning og Enova SF skal følges opp. OED forutsetter at NVE, Forskningsrådet, 

Gassnova og Enova kostnadsfritt skal kunne få innsyn i, og eventuelt delta i hverandres 

programmer og prosjekter som finansieres av OED. NVE skal for øvrig sette av ressurser til 

internasjonalt FoU-samarbeid på de områder der det er relevant. NVE skal følge opp arbeidet 

med Energi21 gjennom sin styrerepresentasjon og ta hensyn til relevante prioriteringer som 

Energi21 vektlegger.  

NVE skal opprettholde en høy aktivitet innen energirelatert FoU, både ved å gjennomføre 

egne forvaltningsrettede prosjekter og ved deltakelse i forskningsprogrammer. Det er viktig å 

holde et høyt nivå på kunnskap om ressurser og produksjonsteknologi, energibruk, 

markedsløsninger samt utvikling av ny teknologi. 

NVE skal styrke kunnskapen om effekter av klimaendringer for alle typer vannressurser og 

for energiforsyningen. Det skal legges særlig vekt på studier av effekten av klimaendringer på 

flom og tørke, energiproduksjon, energibruk, samt hvordan forskningsresultatene kan brukes i 
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NVEs arbeid med klimatilpasning. Studier av klimaendringers effekt på isbreer og snø vil ha 

stor oppmerksomhet, da det her forventes store lokale og globale endringer i fremtiden. 

Flomvarslings- og prognosesystemet skal videreutvikles. Modellbeskrivelser av det 

hydrologiske kretsløpet og målemetodikk i overvåkingsnettet skal forbedres.  

Kunnskap om skredprosesser som et grunnlag for utviklingen av en bedre skredvarsling og 

konsekvenser av skred og metoder for å redusere risikoen knyttet til skred, samt 

oppmerksomhet mot forvaltningens håndtering av skredrisiko skal styrkes. Det er viktig å 

videreutvikle fagmiljøet i Norge innen snøskredforskning. Det skal arbeides videre med 

utvikling av regional skredfarevarsling. 

Over tid er det lagt økt vekt på kunnskapsgrunnlaget i NVEs konsesjonsbehandling. Dette 

innbærer prosjekter som ser på konsekvenser for fugl og reinsdyr i forhold til vindkraft og 

kraftledninger, og fisk i forhold til utbygging av småkraftverk. Også kunnskapsutvikling 

knyttet til damsikkerhet vil stå sentralt i 2012.  

4.2 Internasjonalt arbeid 

NVE skal drive internasjonal virksomhet og samarbeide med statlige, mellomstatlige og ikke-

statlige organisasjoner der det er påkrevd som følge av nasjonale og internasjonale 

forpliktelser.  

Samarbeidsavtalen med NORAD/UD skal følges opp og NVE skal være faglig rådgiver 

innenfor områdene vann og energi i det norske bistandsarbeidet. Videre skal NVE følge opp 

satsingen på energibistand ved å bidra til at målene til programmet Ren Energi for Utvikling 

oppnås. Det nylig lanserte initiativet Energy+, samt en generell økt satsing på 

institusjonssamarbeid medfører at NVEs kompetanse vil bli ytterligere etterspurt. 

NVE skal også tilby partnerskap innenfor EØS/Norsk finansieringsordning for perioden 2009-

2014. Dette gjøres i form av en rådgiverrolle - både i planlegging og gjennomføringsfasen - 

for prosjekter som er innenfor NVEs fagområder. Denne rådgivende virksomheten vil bli 

finansiert direkte fra UD. NVE skal også på samme vilkår bidra med institusjons-

/kapasitetsbygging i land som faller utenfor denne ordningen og som heller ikke omfattes av 

det tradisjonelle bistandssamarbeidet. NVEs internasjonale virksomhet skal ikke konkurrere 

med eller fortrenge norske kommersielle aktører som arbeider innenfor fagområdene. 

Departementet ønsker at NVE trekker med den norske energinæringen der det er naturlig og 

ellers forenlig med virksomhetens art. NVE skal støtte opp under departementets 

internasjonale arbeid og samarbeide med aktører som INTPOW og International Centre for 

Hydropower (ICH). NVEs internasjonale virksomhet skal fortrinnsvis være selvfinansierende. 

Departementet skal holdes orientert om hvilke land og prosjekter NVE er involvert i og skal 

informeres så raskt som mulig når NVE vurderer å invitere offisielle utenlandske delegasjoner 

på ministernivå.  

4.3 Kommunikasjon og informasjon 

Åpen og kontinuerlig kontakt mellom NVE og OED er en forutsetning for god 

informasjonsflyt. Det er viktig at det er god gjensidig kunnskap om og kjennskap til 

forestående hendelser av positiv så vel som negativ art. Det er spesielt viktig at NVE i god tid 

varsler departementet om saker som kan bli store, vanskelige eller kontroversielle mediesaker. 

Det forventes at NVE synliggjør oppnådde resultater på sitt område. Det forventes samtidig at 

NVE tar kontakt med departementet for avklaring om politisk ledelse i departementet skal 

være en del av den konkrete synliggjøringen. 
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4.4 Risikostyring 

NVE skal videreføre arbeidet med en forsvarlig risikostyring og intern kontroll, og påse at den 

fungerer på en tilfredsstillende måte, jf. pkt. 6.1 i Instruks for økonomiforvaltning i NVE 

fastsatt av OED 14. februar 2005.  

OED ber om at NVE i forbindelse med halvårsrapporteringen redegjør for risikoer som 

vurderes å i vesentlig grad true NVEs måloppnåelse, jf. kap. 3 Mål og resultatkrav. NVE bes 

om å redegjøre for tiltak og kontrollaktiviteter som planlegges iverksatt for å bringe disse 

risikofaktorene ned til et akseptabelt nivå, samt fremdriftsplan for disse tiltakene.  

Det bes om at risikofaktorer knyttet til driftsikkerheten til IKT-systemer følges spesielt opp.  

NVE skal i forbindelse med styringsdialogmøtene rapportere om vesentlige endringer i 

risikovurderingene, samt status for tiltak og kontrollaktiviteter som er iverksatt for å bringe 

disse risikofaktorene ned til et akseptabelt nivå.  

4.5 Etiske retningslinjer 

Det vises til etiske retningslinjer for statsforvaltningen som er fastsatt og sendt ut til alle 

statlige virksomheter sammen med PM 16/2005, datert 7. september 2005, se for øvrig 

Fornyings- og administrasjonsdepartementets hjemmeside under regjeringen.no. OED 

forutsetter at NVE vektlegger den etiske bevisstheten blant ansatte. Ledelsen i NVE har i den 

sammenheng en viktig rolle, både som initiativtaker og oppfølger. 

4.6 IKT 

Det er en overordnet målsetning å gjøre brukernes møte med det offentlige enklere og å 

frigjøre ressurser både hos brukerne og det offentlige. Hver enkelt virksomhet må i sin 

utvikling av tjenester vurdere hvordan IKT kan benyttes i dette arbeidet.  

Rundskriv P-11/2011 gir føringer for samordning og styring av IKT-relaterte investeringer i 

staten. NVE skal følge retningslinjene som gis i dette rundskrivet.  

4.7 IKT-sikkerhet og verdivurdering av etatens informasjon 

Det vises til de Nasjonale retningslinjer for å styrke informasjonssikkerheten 2007-2010 og 

spesielt til kapittel 3 som blant annet omfatter samfunnskritisk infrastruktur. NVE skal ha et 

dokumentert styringssystem for informasjonssikkerhet som blant annet omfatter: 

 Verdivurdering av IKT-system og informasjon. 

 Rapporteringsrutiner til departementet for hendelser som truer eller kompromitterer 

IKT-sikkerheten. 

 Samfunnskritisk infrastruktur skal være identifisert, klassifisert og beskyttet.  

 

Det tilrås at arbeidet med IKT-sikkerhet følger anerkjente standarder. Det forutsettes at 

etatene gjennomfører risikovurderinger knyttet til informasjonssikkerhet i forbindelse med de 

ordinære risikovurderingene. 

4.8 Sikkerhetsadministrasjon 

Som forvaltningsorgan er NVE underlagt beskyttelsesinstruksen og sikkerhetsloven med 

forskrifter. OED har det overordnete ansvaret for forebyggende sikkerhetstjeneste i sektoren, 
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og NVE skal utøve sikkerhetsarbeidet i henhold til retningslinjer som gis i vedlegg 1 til 

tildelingsbrevet. NVE skal rapportere til OED i henhold til rapporteringskravene i vedlegg 1. 

4.9 Prioritering av økt rekruttering av personer med nedsatt 
funksjonsevne i arbeidet med inkluderende arbeidsliv 

IA-avtalen krever at deltakende virksomheter skal forebygge og redusere sykefravær, styrke 

jobbnærvær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Virksomhetene skal sette aktivitets- 

og resultatmål for å redusere sykefraværet, øke sysselsetting av personer med nedsatt 

funksjonsevne, og stimulere til at yrkesaktivitet etter fylte 50 år forlenges med seks måneder.  

Regjeringen vil fra 2012 iverksette en sysselsettingsstrategi for å få flere unge arbeidssøkere 

med nedsatt funksjonsevne inn i arbeidslivet. De statlige virksomhetene skal prioritere å øke 

rekrutteringen av personer med nedsatt funksjonsevne og slik bidra til å realisere jobb-

strategien.  

NVE skal i årsrapporten systematisk beskrive sine egne aktivitets- og resultatmål, samt 

redegjøre for resultatoppnåelsen og de aktivitetene som støtter opp under denne. OED skal 

lage en oppsummering av resultatoppnåelsen til de underliggende etatene.  Denne skal sendes 

til Fornying-, administrasjons- og kirkedepartementet innen 1. april 2013.  

4.10 Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen 

NVE skal vurdere hvilke lærefag som kan være aktuelle for virksomheten. På bakgrunn av 

denne vurderingen bør det, innenfor NVEs rammer, legges til rette for inntak av lærlinger 

med mål om økning av antallet lærlinger sammenlignet med 2011. 

NVE skal i årsrapporten rapportere om hvilke lærefag som vurderes som aktuelle og antall 

lærlinger fordelt på lærefag. Det vises til PM 2011-06 Om oppfølging av arbeidet med å øke 

antallet læreplasser i statsforvaltningen og rapportering av lærlinger til Statens sentrale 

tjenestemannsregister (SST).  Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok kap. 9.10 

Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger og lærekandidater i staten. 

4.11 Viderebruk av offentlige data 

NVE skal gjøre egnede og eksisterende rådata tilgjengelige i maskinlesbare formater. Dette 

gjelder informasjon som har samfunnsmessig verdi, som kan viderebrukes, som ikke er 

taushetsbelagte og der kostnadene ved tilgjengeliggjøring antas å være beskjedne (bortfall av 

inntekter ved salg av data anses som en kostnad). Formater og bruksvilkår må være i 

overensstemmelse med gjeldende retningslinjer ved tilgjengeliggjøring av offentlige data. 

Informasjon om hvilke rådata som er tilgjengelige, skal publiseres på NVEs nettside. Datasett 

som er fritt tilgjengelige i maskinlesbare formater, skal normalt registreres på nettstedet 

data.norge.no.  

Dersom NVE vurderer å etablere nye eller å oppgradere eksisterende publikumstjenester med 

utgangspunkt i rådata som ikke er taushetsbelagte, skal normalt gjøre disse rådataene offentlig 

tilgjengelige i maskinlesbare formater, dersom ingenting er til hinder for slik 

tilgjengeliggjøring av rådata. Før NVE eventuelt selv etablerer nye publikumsløsninger basert 

på rådata, må det vurderes om det er mer kostnadseffektivt å tilgjengeliggjøre rådata i 

maskinlesbare formater som grunnlag for at andre kan utvikle tjenester.  

Det skal framkomme av årsrapporten hvilke data som er gjort tilgjengelige. Dersom 

publikumstjenester blir etablert uten tilgjengeliggjøring av rådata, skal dette begrunnes i 

årsrapporten. 
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4.12 Utvikling i geografisk fordeling av statlige arbeidsplasser 

Det bes om at NVE løpende vurderer om arbeidsoppgaver kan legges til regionkontorene. 

NVE skal i årsrapporten omtale statistikk over utviklingen i den geografiske fordelingen av 

arbeidsplasser i virksomheten.  

NVE skal i styringsdialogen med departementet ha en gjennomgang av statistikken og 

eventuelle framtidige planer som kan påvirke utviklingen i lys av målene for statens 

lokaliseringspolitikk. Denne gjennomgangen skal, der det er mulig, gjennomføres i løpet av 

første kvartal 2013 slik at relevant informasjon kan hensyntas i Kommunal- og regional-

departementets årlige informasjonsinnhenting fra fagdepartementene om endringer som kan 

ha betydning for lokalisering av arbeidsplasser og tjenesteproduksjon. 

5 Fullmakter 

5.1 Budsjettfullmakter 

Vedlegg 2 gir en oversikt over særskilte og generelle budsjettfullmakter som er delegert NVE. 

Det bes om at NVE redegjør for bruken av fullmaktene i forbindelse innrapporteringen til 

statsregnskapet. Fullmaktene kan trekkes tilbake hvis de ikke nyttes etter forutsetningene. 

5.2 Administrative fullmakter 

Vedlegg 3 gir en oversikt over administrative fullmakter som er delegert NVE.  

5.3 Retningslinjer for bemanning 

NVE er delegert ansvaret for bemanningens størrelse og må påse at lønnsutgiftene holdes 

innenfor de beløp som Stortinget har bevilget til driftsutgifter for direktoratet. Det forutsettes 

at NVE gir en redegjørelse for bemanningsutviklingen og de vurderinger som er foretatt i den 

forbindelse i årsrapporten til departementet. Stortinget skal orienteres om viktige endringer i 

en virksomhets organisasjonsplan. Slike endringer, samt spørsmål om opprettelse av sjefs-

stilling på høyt nivå, skal forelegges OED på forhånd som et ledd i budsjettprosessen, og 

faller dermed utenfor den delegerte stillingsfullmakten. 

Videre må NVE kunne gi opplysninger om omfanget av ulike typer tilsettingsforhold som 

OED måtte be om. 

6 Rapportering og budsjett 
Når det gjelder rapportering i forbindelse med NVEs virksomhet til OED, vises det til 

vedlegg 4 som gir en oversikt over ulike rapporteringskrav og frister. 

6.1 Budsjettstatus etter 1. halvår 

NVE skal innen 31. august 2012 rapportere regnskapsstatus per første halvår, budsjett for 

andre halvår og kommentere større avvik i forhold til årsbudsjettet. Det skal også gis 

kommentarer til større forsinkelser i fremdriften knyttet til oppgaver som er tilordnet 

direktoratet gjennom tildelingsbrevet og eventuelt andre større hendelser som påvirker NVEs 

ressursdisponering. I forbindelse med rapporteringen bes NVE også om å sende inn 

beregninger som viser direktoratets merutgifter som følge av lønnsoppgjøret i 2011. Det gis 

kompensasjon for lønnsutgifter under kap. 1820, post 01. Beregningene skal vise merutgifter 

for 2011 og helårsvirkning for 2012. I beregningene skal det tas hensyn til generelle tillegg, 
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justeringsoppgjør og midler satt av til lokale forhandlinger. Det skal også gjøres påslag for 

arbeidsgiveravgift. Det skal klart fremgå hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for 

beregningene, og hvordan man har kommet frem til det beløp som det bes om å få 

kompensert. 

6.2 Årsrapportering 

NVE skal i årsrapporten redegjøre for bruken av tildelte midler og oppnådde resultater. Under 

hvert hovedmål skal det være en oppsummering av viktige utfordringer, endringer og 

prinsipielle avgjørelser på området. Årsrapporten skal i tillegg kvittere ut oppgavene som er 

pålagt gjennom tildelingsbrevet. Det bes også om at NVE i årsrapporten gir en vurdering av 

driften av NVE Anlegg, resultatutviklingen og relevante nøkkeltall til måling av 

virksomhetens effektivitet og kvalitet.  

Videre skal det rapporteres på ressursbruken (kroner og årsverk) i NVE (sammenlignet med 

tidligere år) fordelt på hoved- og delmål, samt etter avtale også enkelte målsetninger på lavere 

nivå i målstrukturen. Det skal gis en kort beskrivelse av de mest vesentlige realitetsendringene 

som har skjedd siden forrige budsjettår. Årsrapporten vil danne grunnlag for arbeidet med 

resultatrapporten i fagproposisjonen. I tillegg til pkt. 6.2.1 Prosjektregnskap og pkt. 6.2.2 

Likestilling skal det også rapporteres på følgende i årsrapporten: 

 Prioritering av økt rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidet med 

inkluderende arbeidsliv, jf. pkt. 4.9. 

 Økning av antallet lærlinger i statsforvaltningen, jf. 4.10. 

 

Årsrapporten skal foreligge innen 28. februar 2013. 

6.2.1 Prosjektregnskap 

I forbindelse med årsrapporten til departementet skal det utarbeides en regnskapsoversikt for 

følgende prosjekter: 

 Verktøyprosjektet (kap. 1820, post 01). 

 Oppgradering av det hydrologiske stasjonsnettet (kap. 1820, post 45). 

 Innføringen av Bygningsenergidirektivet (kap. 1825, post 21). 

 Satsingen på utvikling av ny teknologi for økt utnyttelse av potensialet for  

mikro-, mini- og småkraftverk, og teknisk kompetanseheving og -bevaring  

innen vannkraftsektoren (kap. 1830, post 22). 

 Strategiske konsekvensutredninger for havenergi (kap. 1825, post 21). 

 

Det skal utarbeides oppstillinger som viser forventede resterende utgifter til ferdigstillelse mot 

budsjett og bevilgning. 

6.2.2 Likestilling 

Likestillingsloven pålegger offentlige myndigheter å arbeide aktivt, målrettet og planmessig 

for å fremme likestilling på alle samfunnsområder. Dette innebærer at det stilles direkte krav 

om aktiviteter som fremmer likestilling. Plikten omfatter ikke bare ansatte, men også brukere, 

publikum og andre som berøres av myndighetens virksomhet. Plikten gjelder for eksempel 

ved utforming av regelverk og lover, gjennom budsjettarbeid, bevilgninger og politiske 

vedtak. NVE skal ivareta ovennevnte ansvar i sin virksomhet. Dersom det skjer endringer som 
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påvirker menn og kvinner ulikt bes det om at NVE rapporterer om dette i årsrapporten til 

OED.  

Videre skal NVE i årsrapporten rapportere om planlagte og iverksatte likestillingstiltak på 

områdene kjønn, etnisitet, religion og nedsatt funksjonsevne. NVE skal i årsrapporten 

presentere en kjønnsdelt statistikk over ansatte fordelt på stillingskategorier, ledere, 

deltidsansatte, sykefravær, gjennomsnittlig lønn mv. NVE bes benytte FADs veileder om 

likestillingsredegjørelse i rapporteringen. 

6.3 Bevilgningsendringer inneværende budsjettår 

Forslag om tilleggsbevilgninger og større omprioriteringer må oversendes departementet 

senest innen 1. mars for 1. halvår og 19. september for 2. halvår. Forslagene skal begrunnes 

og muligheten for inndekning skal vurderes. Eventuelt klarlagt mindreforbruk eller inntekts-

endringer skal også rapporteres skriftlig til departementet innen de nevnte tidsfrister med 

forklaringer. 

I postoppstillingen under hvert utgifts- og inntektskapittel skal det føres opp tre kolonner; 

regnskapstall for 2011, saldert budsjett 2012 og disponibel bevilgning 2012
1
 (gjelder alle 

budsjettabeller).  

Eventuelle endringer i utgifter/inntekter knyttet til ulike arbeidsområder må spesifiseres og 

forklares.   

6.4 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift (NVE Anlegg) 

NVE Anleggs drift skal belastes med renter på statens faste kapital for å ta hensyn til 

kapitalkostnader, og gi et mer korrekt bilde av ressursbruken. Dette er en kalkulatorisk 

kostnad uten kontanteffekt, jf. kap. 2490, post 24.4 og motpost kap. 5603, post 80 Renter av 

statens kapital.  

For hvert år antas nytt "lån" fra staten (det vil si netto økning i rentebærende kapital) å være 

tatt opp jevnt fordelt over året. Siden tilsvarende beregning foretas hvert år, betyr det at NVE 

til enhver tid skal betale rente på fem forskjellige lånebeløp. De enkelte års lånebeløp må 

holdes adskilt fra hverandre. 

Finansdepartementet har foreløpig ikke fastsatt renten for 2012 (gjennomsnittlig rente på 5-års 

statsobligasjoner i perioden oktober 2010 til september 2011). Rentesatsen vil bli meddelt i 

eget brev så snart denne er fastsatt. 

Lånet anses tatt per 1. juli i budsjettåret. I dette året betales således rente bare for et halvt år. 

Lånet gis en løpetid på 5 år med fast rente. Etter 5 år konverteres lånet til et nytt lån med den 

rentesats som da gjelder. Dette innebærer at NVE i løpet av en 5-årsperiode vil få 5 

låneporteføljer med ulike rentesatser. Rentesatsene for årene 2008-2011 er henholdsvis (4,64), 

(4,69), (3,42) og (3,08) prosent. 

Vi ber om at NVE senest innen 19. september 2012 oversender OED nye budsjettanslag for 

2012 for NVE Anlegg basert på ny rentesats. Inntil videre skal rentesatsen for 2012 også 

benyttes for budsjettanslagene for senere år. 

                                                 
1
 Med disponibel bevilgning menes tildeling i tildelingsbrev med senere endringer tidligere det aktuelle året. 
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6.5 Statsregnskapet 

Det skal avgis månedlige rapporter som inneholder bokførte inntekter og utgifter etter  

kontantprinsippet til det sentrale statsregnskapet. Regnskapsrapport skal senest være 

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) i hende den femtende i påfølgende måned, jf. 

vedlegg 5. Kopi skal sendes til OED. Presiseringer om rapporteringens innhold og form finnes 

i Reglement for økonomistyring i staten kap. 3.3 Regnskapsrapportering.  

OED ber om å få tilsendt oppgaver i forbindelse med avslutning av statsregnskapet for 2012 

innen 1. februar 2013. Nærmere informasjon om årsavslutning 2012 og frister for 

innrapportering i den forbindelse blir gitt i eget rundskriv fra FIN, samt eget brev fra OED 

ultimo 2012. 

6.6 Budsjettforslag 

Det vises til brev av 17. november 2011 fra OED vedrørende retningslinjer for utarbeidelse av 

budsjettmateriale for 2013, samt vedlegg 4 til tildelingsbrevet som gir en oversikt over ulike 

rapporteringsfrister. 

I forbindelse med bidrag til Prop. 1 S (2012-2013) ber departementet om at NVE utarbeider 

tekstforslag som grunnlag for departementets arbeid med proposisjonsteksten. Tekstforslaget 

skal oversendes departementet innen 1. juni 2012. 

7 Dialog og planlagte møter 
Møteplan for 2012 følger i vedlegg 6. 

8 Tildeling 
Under henvisning til ovennevnte og § 7 i Regelverk for statlig økonomistyring, meddeler 

Olje- og energidepartementet med dette at Norges vassdrags- og energidirektorat for 2012 kan 

disponere ovenstående bevilgninger. 

 
 

Vedlegg 1: Sikkerhetsadministrasjon  

Vedlegg 2: Budsjettfullmakter  

Vedlegg 3: Administrative fullmakter 

Vedlegg 4: Budsjettprosess og rapporteringsoversikt 

Vedlegg 5: Rundskriv R-10/2011 Rapportering til statsregnskapet for 2012  

Vedlegg 6: Møteplan for 2012 

 


