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1 Innledning 
Det vises til Prop. 1 S (2022-2023) fra Olje- og energidepartementet (OED), Innst. 9 S (2022-

2023) fra energi- og miljøkomiteen og Innst. 3 S (2022-2023) fra finanskomiteen. 

Departementet har på dette grunnlag utarbeidet tildelingsbrev som gir de økonomiske 

rammene for Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2023 og en nærmere beskrivelse 

av mål, styringsparametere og rapporteringskrav. 

Den formelle styringsdialogen mellom OED og NVE består av to årlige styringsdialogmøter. 

Følgende hoveddokumenter inngår i styringsdialogen: 

- Departementets årlige budsjettproposisjoner 
- Departementets årlige tildelingsbrev og supplerende tildelingsbrev 
- Departementets instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i NVE 
- NVEs årsrapport 
- NVEs overordnede risiko- og vesentlighetsvurderinger 

 
I tråd med NVEs rolle som beredskapsmyndighet, legger departementet til grunn at NVE, 

eventuelt i samarbeid med andre aktører, er sektorvis responsmiljø (SRM) i kraftsektoren. 

Oppfølging av dette vil inngå i styringsdialogen.  

Videre vises det til supplerende tildelingsbrev til Reguleringsmyndigheten for energi (RME) 

for 2023. 

2 Mål, prioriteringer og styringsparametere  
NVE skal i 2023 bidra til å nå fire hovedmål, inkludert et antall nærmere spesifiserte delmål.  

Under hvert hovedmål skal det i årsrapport for 2023 gis en kort vurdering av hvordan 

direktoratets arbeid bidrar til å nå hovedmålet. 

Til hvert delmål er det satt opp styringsparametere som setter krav til hvilken informasjon 

departementet ønsker på det relevante området i årsrapporten. Informasjonen skal gjøre det 

mulig for departementet å vurdere i hvilken grad NVE bidrar til å oppfylle delmålet.  

2.1 Bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene 
NVE skal 

Delmål Styringsparametere 

 ha god oversikt over hydrologi og 
vannressurser i Norge og gjøre 
hydrologiske data og analyser lett 
tilgjengelig 

 beskrive de viktigste tiltakene og hvordan 
disse bidrar til å fremme hovedmålet  

 ha god kunnskap om konsekvensene 
for vannressurser og miljø av inngrep, 
andre fysiske påvirkninger og 
klimaendringer 

 beskrive de viktigste tiltakene og hvordan 
disse bidrar til å fremme hovedmålet 

 avveie miljø- og brukerinteresser når 
nye tiltak og endringer i eksisterende 
tiltak behandles 

 beskrive de viktigste tiltakene for å 
avveie miljø- og brukerinteresser på en 
systematisk måte 

 gi en vurdering av hvordan avveiningene 
synliggjøres 
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Delmål Styringsparametere 

 påse at miljøkrav og sikkerhetskrav til 
nye og bestående vassdragsanlegg 
følges 

 gi en oversikt over gjennomførte tilsyn 
og hovedfunn.  

 gi en vurdering av i hvilken grad miljø- 
og sikkerhetskrav overholdes 

 beskrive tiltak for å sikre at vilkår og 
forutsetninger fastsatt i konsesjon følges 
opp ved godkjenning av detaljplan 

 bidra til en god forvaltning av 
vassdragsvernet 

 beskrive de viktigste tiltakene og hvordan 
disse bidrar til å fremme hovedmålet  

 bidra til gjennomføring av vann-
forskriften med særlig hensyn til 
vannkraftproduksjon og en sikker 
energiforsyning  

 beskrive de viktigste tiltakene og 
resultatene av disse. Beskriv særlig 
hvordan NVE bidrar til at 
forvaltningsplanene blir fulgt opp  

 bidra til å ta vare på og formidle 
sektorens kulturmiljø og norsk 
vassdrags- og energihistorie 

 beskrive de viktigste tiltakene og hvordan 
disse bidrar til å fremme hovedmålet 

2.2 Fremme en samfunnsøkonomisk effektiv produksjon, overføring og 
bruk av energi  

NVE skal 

Delmål Styringsparametere 

 ha god kunnskap om ressursgrunnlag, 
utviklingen i kostnader og lønnsomhet  
og miljøeffekter for aktuelle energi-
teknologier  

 beskrive de viktigste tiltakene og hvordan 
disse bidrar til å fremme hovedmålet 

 ha god kunnskap om kostnader, 
virkninger av klimaendringer, 
kraftforbruk, produksjon og 
forsyningssikkerhet i kraftsystemet 

 beskrive de viktigste tiltakene og hvordan 
disse bidrar til å fremme hovedmålet 

 gi en oversikt over gjennomførte tilsyn 
med elsertifikatordningen og 
opprinnelsesgarantiordningen og 
hovedfunn 

 ha god kunnskap om utviklingen av 
energibruk, fordelt på ulike energi-
bærere og formål og hvilke faktorer 
som påvirker denne 

 beskrive de viktigste tiltakene og hvordan 
disse bidrar til å fremme hovedmålet 

 beskrive særlig tiltak som bidrar til å øke 
kunnskapen om hvordan nye energi-
teknologier og nye mønstre for energi-
bruk påvirker energi- og kraftsystemet 

 gi en oversikt over gjennomførte tilsyn 
med markedets oppfølging av 
reguleringer som NVE forvalter i henhold 
til EUs energibruksdirektiver og 
hovedfunn 
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Delmål Styringsparametere 

 ha god oversikt over de relevante 
utviklingstrekkene i det europeiske 
energisystemet, politikk- og 
regelverksutviklingen i EU og hvordan 
dette påvirker Norge  

 beskrive de viktigste tiltakene og hvordan 
disse bidrar til å fremme hovedmålet 

 

 bidra til samfunnsøkonomisk riktig 
ressursutnyttelse gjennom konsesjons-
behandling av anlegg for produksjon 
og overføring av energi  

 beskrive tiltak for å styrke grunnlaget for 
og bruk av samfunnsøkonomiske 
vurderinger i konsesjonssaker, herunder 
systematisering av ikke-prissatte 
konsekvenser og bruk av netto nåverdi 
som grunnlag for vurdering av samlet 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

 utarbeide en sektorveileder for 
samfunnsøkonomisk analyse av 
nettanlegg 

 beskrive tiltak for å styrke grunnlaget for 
verdsetting av regulerbarhet 

 beskrive tiltak for koordinering av nett og 
produksjon i konsesjonsbehandlingen. 

 beskrive hvordan ovennevnte tiltak bidrar 
til å fremme hovedmålet 

 påse at kravene til utbygging og drift 
av anlegg for produksjon og 
overføring av energi følges 

 gi en oversikt over gjennomførte tilsyn 
med energianlegg og hovedfunn 

 gi en vurdering av i hvilken grad 
vilkårene overholdes 

 beskrive tiltak for å sikre at vilkår og 
forutsetninger fastsatt i konsesjon følges 
opp ved godkjenning av detaljplan/MTA-
plan 

 bidra til effektiv energibruk og 
utvikling av kraftnettet og 
produksjonsressurser gjennom 
regulering og tilsyn 

 beskrive de viktigste tiltakene og hvordan 
disse bidrar til å fremme hovedmålet 

 gi en oversikt over gjennomførte tilsyn 
med markedets oppfølging av 
reguleringer som NVE forvalter  

2.3 Fremme en sikker kraftforsyning  
NVE skal 

Delmål Styringsparametere 

 overvåke og analysere utviklingen i 
kraft- og effektbalansene på kort og 
lang sikt  

 beskrive de viktigste tiltakene og 
hvordan disse bidrar til å fremme 
hovedmålet 

 ha god oversikt over kraftsituasjonen i 
ulike regioner, og være forberedt på 

 beskrive de viktigste tiltakene og 
hvordan disse bidrar til å fremme 
hovedmålet 
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Delmål Styringsparametere 

mulige knapphetssituasjoner og andre 
anstrengte kraftsituasjoner 

 påse at sikkerhet og beredskap i 
kraftforsyningen er god, gitt ny risiko 
som følge av klimaendringer, 
digitalisering og et nytt sikkerhets-
politisk bilde, og at kravene til 
sikkerhet og beredskap følges 

 beskrive de viktigste tiltakene og 
hvordan disse bidrar til å fremme 
hovedmålet 

 identifisere og omtale indikatorer for 
vurdering av tilstanden i kraftforsyningen 

 beskrive og vurdere resultater fra tilsyn 
med kraftforsyningen og hovedfunn 

 beskrive samarbeidet med energi-
bransjen, etater og andre nordiske land 
innenfor kraftforsyningsberedskap  

2.4 Bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko i et klima 
i endring 

NVE skal 

Delmål Styringsparametere 

 øke kunnskapen i samfunnet om flom- 
og skredfare  

 beskrive de viktigste tiltakene og 
hvordan disse bidrar til å fremme 
hovedmålet 

 bidra til at det tas tilstrekkelig hensyn 
til flom- og skredfare ved areal-
planlegging 

 beskrive de viktigste tiltakene og 
hvordan disse bidrar til å fremme 
hovedmålet 

 redusere risikoen for flom- og skred-
skader ved å bidra til fysiske sikrings-
tiltak 

 beskrive de viktigste tiltakene og 
hvordan disse bidrar til å fremme 
hovedmålet 

 gi en oversikt over gjennomførte og 
påbegynte sikringstiltak i 2022 

 redusere konsekvensene av flom- og 
skredhendelser gjennom overvåking, 
varsling og rådgivning  

 beskrive de viktigste tiltakene og 
hvordan disse bidrar til å fremme 
hovedmålet 

 fremme godt samarbeid og god 
koordinering mellom berørte aktører 
på flom- og skredområdet 

 beskrive de viktigste tiltakene og 
hvordan disse bidrar til å fremme 
hovedmålet 

 bistå kommunene med å forebygge 
skader fra overvann gjennom 
kunnskap om avrenning i tettbygde 
strøk og veiledning til kommunal 
arealplanlegging 

 beskrive de viktigste tiltakene og 
hvordan disse bidrar til å fremme 
hovedmålet 
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3 Viktige oppgaveområder for NVE i 2023 
NVE skal støtte departementets arbeid med å oppnå og gjennomføre Olje- og energi-

departementets hovedmål og oppgaver slik disse er beskrevet i Prop. 1 S (2022-2023). 

 

I 2023 skal direktoratet særskilt prioritere følgende oppgaver: 

 øke saksbehandlingskapasiteten og effektivisere konsesjonsbehandlingen, blant annet i 
lys av anbefalingene fra Strømnettutvalget, for å bidra til raskere konsesjons-
behandling av nett og produksjon av kraft, jf. budsjettildeling under punkt 6.1. For 
kraftproduksjon skal anlegg som bidrar med betydelig kraftproduksjon eller 
fleksibilitet i kraftsystemet prioriteres 

 oppgradere og videreutvikle IKT-systemene i NVE, herunder prioritere arbeidet med 
digitalisering av kraftsystemutredningene (KSU) og konsesjonsbehandlingen, jf. 
budsjettildeling under punkt 6.1 

 styrke kompetansen og arbeidet med kraftmarkedsanalyser, og arbeide for at det 
utvikles nye kraftmarkedsmodeller som dekker myndighetenes behov i framtidens 
energisystem, jf. budsjettildeling under punkt 6.1  

 overvåke utviklingen i kraftsituasjonen i Norge og Europa for øvrig og bistå 
departementet med vurderinger og analyser    

 i samråd med andre relevante myndighetsorganer følge opp den sikkerhetspolitiske 
situasjonen for kraftforsyningen, og fortløpende utrede og iverksette relevante tiltak 
som bidrar til å ivareta forsyningssikkerheten  

 styrke kompetansen om og oppfølgingen av energibruk og energieffektivisering i ulike 
sektorer. Det skal rapporteres årlig på status for måloppnåelse når det gjelder 
energisparing i bygg 

 arbeidet med revisjon av eldre reguleringskonsesjoner med særlig vekt på at godkjente 
miljømål i vannforvaltningsplanene skal oppnås innenfor fastsatte tidsfrister 

 bistå departementet med å legge rammer for den fremtidige utviklingen av vindkraft til 
havs, herunder analyser av virkningen av vindkraft til havs, vurderinger knyttet til 
tildeling av areal samt gjennomføre identifisering og klargjøring av nye områder 

 bistå departementet i arbeidet med oppfølging av Gjerdrum-utvalgets NOU 2022: 3 og 
i arbeidet med en stortingsmelding om flom og skred. 

I den grad det ikke er dekket av rapporteringen på hoved- og delmål, skal NVE i årsrapport 

for 2023 gi en overordnet beskrivelse av hva som er gjort for å følge opp viktige 

oppgaveområder og vurdere betydningen arbeidet har hatt for å fremme NVEs mål. 
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4 Andre forutsetninger og krav 

4.1 Kunnskapsutvikling og samarbeid med andre aktører 
NVE skal gjennomføre tiltak og prosjekter som bidrar til å øke NVEs forvaltnings-

kompetanse, inkludert FoU-aktiviteter der det er relevant. NVE skal på en hensiktsmessig 

måte bidra til et effektivt samarbeid med andre relevante aktører og myndighetsorganer, og 

nasjonale og internasjonale utdannings- og forskningsinstitusjoner. Partene må selv avklare 

nærmere hvilke programmer og prosjekter som skal være omfattet, og på hvilken måte 

samarbeidet skal foregå.  

NVE har i dag ulike oppgaver og oppdrag knyttet til klimaområdet, og mange av disse 

forutsetter etatssamarbeid. Det vises for øvrig til omtale av oppgaver og aktivitet under punkt 

2 om delmålene. NVE skal videreføre sitt samarbeid i Norsk klimaservicesenter og bidra til 

kunnskapsutvikling om endringer i klima og hydrologi i Norge. 

4.2 Prinsipper for NVEs oppdragsvirksomhet 
Eksternt finansiert oppdragsvirksomhet, nasjonal og internasjonal, skal ikke komme i konflikt 

med NVEs kjerneoppgaver eller rolle som forvaltningsmyndighet. Fra og med 2023 skal 

NVEs arbeid med innhenting og kontroll av hydrologiske målinger som vannkraftregulantene 

er pålagt å utføre, faktureres som gebyrfinansiert virksomhet og ikke oppdragsvirksomhet. 

4.3 Internasjonal oppdragsvirksomhet 
NVE har oppgaver knyttet til internasjonal virksomhet og deltar i norsk bistand til fornybar 

energi, vassdragsforvaltning og klimatilpasning. Sentrale oppgaver er å bidra til kapasitets- og 

institusjonsbygging i flere av de norske samarbeidslandene. Den overordnede målsetningen 

med energibistanden er å øke tilgangen til pålitelig og bærekraftig energi til en overkommelig 

pris og reduserte utslipp fra energisektoren.  

Virksomheten skal holdes på et nivå som sikrer at direktoratets øvrige oppgaver ikke blir 

skadelidende.  NVEs internasjonale virksomhet skal være selvfinansierende. Departementet 

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

NVE skal følge opp sin rolle som rådgiver (programpartner) for programmer finansiert over 

EØS-finansieringsordningene (EEA og Norway Grants). NVEs engasjement som program-

partner er regulert i egen avtale med FMO (Financial Mechanism Office) i EFTA. NVE er 

også i noen tilfeller engasjert direkte som prosjektpartner i prosjekter under programmene.  

NVE skal videre støtte opp under departementets internasjonale arbeid og samarbeide med 

aktører som Norwegian Energy Partners og International Centre for Hydropower.  

NVE skal innenfor samarbeidsavtalen med Norad bidra til kompetanse- og institusjons-

bygging i utvalgte samarbeidsland, når det gjelder hydrologi, vassdragsforvaltning, fornybar 

energi og bærekraftig forvaltning av naturressurser.  

I årsrapporten skal ressursbruk og hovedaktiviteter i ulike samarbeidsland beskrives.  
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4.4 Kommunikasjon og informasjon 
Åpen og kontinuerlig kontakt mellom NVE og departementet er en forutsetning for god 

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

hendelser. Det er spesielt viktig at NVE i god tid varsler departementet om saker som kan bli 

store, vanskelige eller kontroversielle. Det forventes at NVE synliggjør analyser, vurderinger 

og oppnådde resultater på sitt område.   

4.5 Effektiv ressursbruk gjennom forbedring og fornying 
Regjeringens mål for fornyelsen av offentlig sektor er å oppnå mer velferd og mindre 

administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring, jf. blant annet tillitsreformen. I 

offentlig sektor må det både forventes og legges til rette for at virksomheter fornyer seg og 

bruker ressursene på en bedre måte, blant annet ved å vurdere endret organisering og nye 

arbeidsmåter. God bruk av ny teknologi kan legge grunnlag for en høyere produktivitets-

utvikling i offentlig sektor. Teknologiske utvikling gjør det også mulig for det offentlige å 

møte brukerne på nye måter og skaper forventninger om at kontakten forenkles og 

informasjon skal være digitalt tilgjengelig. 

NVE skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser mer effektivt. Sentrale 

virkemidler i dette arbeidet er digitalisering, organisering, prosessendringer og samarbeid på 

tvers av sektorer og bruk av teknologi. I årsrapport for 2023 skal NVE gjøre rede for 

iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak, herunder i et flerårig perspektiv, jf. punkt 5.4. 

Dette skal blant annet gjøres for oppgradering og videreutvikling av IKT-systemene. Det skal 

gjøres rede for hvordan effektiviseringsgevinstene av tiltakene hentes ut slik at de kan 

omdisponeres til prioriterte områder. Det skal også framgå at tiltak som inneholder 

digitalisering av arbeidsprosesser og tjenester, herunder bruk av nasjonale felleskomponenter, 

er særlig vurdert. 

Direktoratet skal arbeide for å redusere konsulentbruken på områder der det ligger til rette for 

å benytte interne ressurser og kompetanse. Utover informasjons- og holdningskampanjer skal 

tjenester fra kommunikasjonsbransjen som hovedregel ikke benyttes. Direktoratet skal i 

årsrapporten for 2023 rapportere om konsulentbruken og om iverksatte tiltak og resultater av 

oppfølging av fellesføringen, jf. punkt 5.3. Det skal i rapporteringen redegjøres nærmere for 

fagområder og kompetanseområder hvor det benyttes konsulentbistand i vesentlig grad og 

bakgrunnen for dette, herunder en overordnet omtale med totalbeløp hvis virksomheten har 

kjøp av konsulenttjenester (alle type tjenester) fra kommunikasjonsbransjen. 

4.6 Strategi og styring av digitaliseringsarbeidet 
NVE tildeles økte budsjettmidler i 2023 både til IKT-drift og til å forsterke digitaliserings-

programmet. Digitaliseringsarbeidet skal bidra til å øke datakvaliteten, effektivisering av 

arbeidsprosesser gjennom automatisering og digital datautveksling og tilgjengeliggjøring som 

skal forbedre samhandlingen internt og mot næringen, jf. omtale i Prop. 1 S (2022-2023) og 

punkt 6.1. Det vises for øvrig til beskrivelsen av prioriterte oppgaver, herunder arbeidet med 

digitalisering av kraftsystemutredningene (KSU) og konsesjonsbehandlingen. NVE skal 

vurdere potensiale for deling av data i tråd med digitaliseringsrundskrivet H-5/21 punkt 1.2. 

Behov for å skjerme ulike typer av sensitiv informasjon skal vektlegges.    

Det forutsettes at NVE beskriver resultater av digitaliseringsarbeidet  og gevinstrealisering i 

årsrapport for 2023, jf. punkt 5.3. OED tar sikte på å gjennomføre oppfølgende møter om 

planer og status for digitaliseringsarbeidet etter at årsrapporten er levert.  
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4.7 Fellesføringer 

4.7.1 Lærlinger 

Statlige virksomheter skal ha lærlinger knyttet til seg og tallet skal stå i rimelig forhold til 

virksomhetens størrelse. Virksomheter med mer enn 75 tilsatte skal til enhver tid ha minst én 

lærling, og større virksomheter bør ha ambisjon om flere enn én lærling. Direktoratet skal 

også hvert år vurdere om det er mulig å tilby opplæring i nye lærefag og om antall lærlinger 

kan økes. Alle statlige virksomheter skal tilknytte seg opplæringskontoret OK stat eller et 

annet opplæringskontor. I tillegg ber vi om at direktoratet arbeider for å ta imot studenter i 

praksis i tråd med intensjonene i arbeidslivsrelevansmeldingen. I årsrapporten for 2023 skal 

direktoratet rapportere følgende: antall lærlinger, om det er vurdert å øke antallet lærlinger og 

eventuelt innenfor hvilke fag samt hvilke opplæringskontor virksomheten er tilknyttet. 

Direktoratet skal også rapportere på arbeidet med å ta imot studenter i praksis. Virksomheter 

som ikke har oppfylt kravene, må redegjøre for årsakene til dette og hva som er gjort for å 

oppfylle kravene. 

4.7.2 Desentralisert arbeid 

Virksomheten skal vurdere mulighetene for desentralisert arbeid og legge til rette for dette der 

det er hensiktsmessig, med det formål å oppnå mer desentralisering av statlige arbeidsplasser 

og styrke lokale fagmiljø, som kan gi distriktspolitisk gevinst. Dette vil være særlig aktuelt i 

forbindelse med utlysning av stillinger, men kan også være aktuelt for ansatte som ønsker 

dette. Desentralisert arbeid bør fortrinnsvis kombineres med muligheten til å tilhøre et lokalt 

kontorfellesskap der det er tilgjengelig. Dersom økt bruk av desentralisert arbeid ikke lar seg 

gjennomføre i virksomheten, skal det begrunnes særskilt, f.eks. hvis virksomheten ikke kan 

levere godt nok på sine hovedoppgaver. Direktoratets ledelse har ansvar for å legge rammene 

for hvordan økt bruk av desentralisert arbeid skal gjennomføres i sin virksomhet etter drøfting 

med de ansatte og deres organisasjoner. Dette må gjøres ut ifra juridisk rammeverk, 

arbeidsfelt, oppgaver og kompetansebehov. Direktoratet skal i årsrapporten gjøre rede for 

mulighetene for desentralisert arbeid, omfang og bruk av desentralisert arbeid i virksomheten 

og erfaringene med dette. 

4.8 Oppfølging av Riksrevisjonssaker 
Det vises til Riksrevisjonens Dokument nr. 3:7 (2020-2021) om undersøkelse av NVEs arbeid 

med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen, jf. Innst. 574 S (2020-2021). Departementet ber NVE 

fortsette å sikre at Riksrevisjonens merknader og anbefalinger følges opp når det gjelder 

arbeidet med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen, herunder rapporterer tilstrekkelig 

styringsinformasjon om resultatene i årsrapporten og eventuell annen rapportering, jf. punkt 

2.3. Det vises for øvrig til punkt 4.10 Samfunnssikkerhet.  

Det vises til Riksrevisjonens Dokument 3:6 (2021-2022) om undersøkelse av myndighetenes 

arbeid med å tilpasse infrastruktur og bebyggelse til et klima i endring. Departementet ber 

NVE følge opp Riksrevisjonens merknader og anbefalinger når det gjelder arbeidet med å 

videreutvikle arbeidet med klimatilpasning, herunder arbeidet med kartlegging, veiledning, 

sikring og andre tiltak. 

Det vises til Riksrevisjonens Dokument 1 (2022-2023) hvor det blant annet redegjøres for 

manglende etterlevelse av kravet om å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår ved kjøp av 

tjenester. NVE skal etablere skriftlige rutiner for oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i 

direktoratets anskaffelser, herunder dokumentasjon av risikovurderinger av anskaffelser i 

planleggingsfase, i kontrakter og i avtaleoppfølgingen. 
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NVE skal redegjøre for ovennevnte oppfølging i årsrapport for 2023, jf. punkt 3.2.6 i Instruks 

for økonomi- og virksomhetsstyring i NVE. Departementet vil følge opp dette i styrings-

dialogen.  

4.9 Bistand til kommunene etter samfunnsøkonomiske kriterier 
På flom- og skredområdet skal NVE prioritere sin bistand til kommunene etter samfunns-

økonomiske kriterier slik at samfunnet får mest mulig igjen i form av redusert risiko for flom- 
og skredskader. 

4.10 Samfunnssikkerhet 
NVE har ansvar for fagområder av stor betydning for samfunnssikkerheten, blant annet dam-

sikkerhet, forebygging av flom- og skredskader og kraftforsyning. Arbeidet med samfunns-

sikkerhet skal være målrettet, systematisk og effektivt, og tilpasset den rollen NVE har på det 

enkelte fagområdet.  

Departementet vil følge opp arbeidet med samfunnssikkerhet i kraftforsyningen med et årlig 

møte der departement og direktorat i fellesskap diskuterer NVEs nyeste vurdering av risiko og 

sårbarhet i kraftsektoren. NVE bes om å oppdatere sin kraftROS-analyse med 24 måneders 

sykluser. Dette innebærer at neste analyse blir i 2023.  

NVE må styrke arbeidet med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen. Dette inkluderer oppfølging 

av tiltak i kraftROS-analysen og oppfølging av funn og anbefalinger fra Riksrevisjonens 

forvaltningsrevisjon av NVEs arbeid med IKT-sikkerhet i kraftforsyningen.   

NVE skal sammen med DSB sluttføre prosjektet for å kartlegge og øke bevissthet rundt 

egenberedskap ved bortfall av kraftforsyning.  

NVE skal følge opp oppfølgingspunktene fra nasjonal beredskapsøvelse for kraftforsyningen 

2022.  

I tråd med Meld. St. 10 (2016-2017) Risiko i et trygt samfunn, skal NVE evaluere hendelser 

og øvelser. Funn og læringspunkter i evalueringene skal følges opp med ledelsesforankrede 

tiltak. Resultater fra evalueringer av særlig alvorlige hendelser og øvelser skal rapporteres til 

departementet etter nærmere avtale. 

4.11 Nasjonal sikkerhet og oppfølging av sikkerhetsloven 
Etter lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) skal NVE ivareta rollen som sektortilsyn. 

NVE skal også ha oversikt over eierskap i kraftsektoren og rapportere til departementet.  

Tiltak i Nasjonal kontraterrorstrategi skal operasjonaliseres gjennom oppdrag som utvikles 

med bakgrunn i prioriteringene i strategien. Oppdrag skal utarbeides i dialog og inkluderes i 

styringsdialogen med underliggende virksomhet og skal inngå i virksomhetenes strategiske 

arbeid og langtidsplanlegging. 

I samråd med andre relevante myndighetsorganer skal NVE følge opp den sikkerhetspolitiske 

situasjonen for kraftforsyningen og relevante tiltak som bidrar til å ivareta 

forsyningssikkerheten. 

4.12 Oversikt over eierskap til norsk kraftproduksjon 
NVE skal publisere informasjon om eierskap på overordnet nivå til kraftproduksjon med 

konsesjon og konsesjonsfrie vannkraftverk over 1 MW. Oversikten vil være basert på 
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tilgjengelig informasjon i aksjonærregisteret. Oversikten skal opprettes innen 1. april 2023. 

Årlig oppdatering skal skje innen 1 september hvert år. 

4.13 FNs bærekraftsmål 
NVE bes vurdere om virksomheten gir vesentlige og relevante bidrag til oppfyllelse av FNs 

bærekraftsmål.  

5 Rapportering og resultatoppfølging 
Frister for rapportering og datoer for planlagte møter i 2023 er angitt i vedlegg 1.  

5.1 Rapportering til statsregnskapet  
NVE skal hver måned sende inn regnskapsrapport etter kontantprinsippet til statsregnskapet. 

Frister og krav til rapportering til statsregnskapet for 2023 følger i vedlegg 2. 

Departementet fastsetter nærmere krav til rapportering og frister i forbindelse med avslutning 

av statsregnskapet for 2023. 

5.2 Risiko- og vesentlighetsvurderinger 
NVE skal innen 1. november 2023 oversende en særskilt redegjørelse av overordnede risiko- 

og vesentlighetsvurderinger i henhold til krav i Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i 

Norges vassdrags- og energidirektorat.  

NVE skal i forbindelse med styringsdialogmøtene rapportere om vesentlige endringer i risiko- 

og vesentlighetsvurderingene, samt status for tiltak og kontrollaktiviteter som er iverksatt for 

å bringe disse risikofaktorene ned til et akseptabelt nivå.  

5.3 Årsrapport 
NVE skal innen 15. mars 2024 oversende årsrapport for 2023 i overensstemmelse med krav 

som stilles tildelingsbrevet og i Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Norges 

vassdrags- og energidirektorat.  

NVE skal i årsrapporten rapportere om sitt styringssystem for sikkerhet, jf. virksomhets-

sikkerhetsforskriften § 3. 

Tilskudd 

NVE bes om å rapportere på mål og måloppnåelse for øremerkede tilskudd og tilskudds-

ordninger i tråd med kriteriene for måloppnåelse som er beskrevet i Prop. 1 S og regelverk for 

den enkelte tilskuddsordning. 

Prosjektregnskap og særskilte regnskapsoversikter 

Under del VI Årsregnskap skal det utarbeides en oppstilling som viser  
 hvor mye som er regnskapsført under de ulike delprosjektene i NVEs digitaliserings-

program og utviklingsporteføljen innenfor IKT. 
 hvor mye som er regnskapsført på ulike oppdrag og avtaler under kap. 1820, post 23 

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet. Det skal spesifiseres på oppdrag og program, 
fordelt på direktoratets egne utgifter og viderefakturerte konsulenttjenester.  
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6 Budsjettildeling og fullmakter 
NVE har ansvar for å planlegge virksomheten i 2023 slik at mål og resultatkrav oppnås 

innenfor de budsjettmessige rammene som er gitt i dette brevet, jf. § 9 i Reglement for 

økonomistyring i staten og punkt 2 i Bestemmelser om økonomistyring i staten.  

Departementet understreker samtidig at det ikke må pådras utgifter uten at det er 

budsjettmessig dekning. 

6.1 Kap. 1800 Olje- og energidepartementet  
Post Betegnelse Kroner 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 4 900 000 

 Informasjonstiltak for energieffektivisering  

 til Norges geotekniske institutt 

4 900 000 

Det vises til supplerende tildelingsbrev 12. oktober 2022 med oppdrag om informasjonstiltak 

for energieffektivisering og energisparing hvor NVE tildeles midler over kap. 1800, post 21 

til dette arbeidet.   

6.2 Kap. 1820 Norges vassdrags- og energidirektorat  
Post Betegnelse Kroner 

01 Driftsutgifter 724 500 000 

21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres 75 500 000 

 Digitalisering - oppgradering og videreutvikling av IKT-systemene  

 til Norges geotekniske institutt 

48 500 000 

 Konsekvensutredning av områder for vindkraft til havs 15 000 000 

 Forvaltningsrettet forskning og utvikling 10 000 000 

 KraftCert 2 000 000 

22 Flom- og skredforebygging, kan overføres, kan nyttes under postene 45, 60 og 72 255 500 000 

 Sikrings- og miljøtiltak 168 500 000 

 Kartlegging av flom og skred 68 000 000 

 Fjellskredovervåking 19 000 000 

23 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, kan overføres  67 600 000 

25 Krise- og hastetiltak i forbindelse med flom- og skredhendelser 105 000 000 

45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres , kan nyttes under post 22 25 000 000 

60 Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres,  

kan nyttes under post 22 og 72 
105 500 000 

62 Tilbakeføring av produksjonsavgift fra landbasert vindkraft 82 500 000 

72 Tilskudd til flom- og skredforebygging, kan overføres,  

kan nyttes under post 22 og 60 
6 000 000 

 Norges geotekniske institutt 4 000 000 

 Flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag 2 000 000 

74 Tilskudd til museums- og kulturminnetiltak, kan 

overføres

 .................................................................................................................................. 

overføres…….…………………. 

7 000 000 

 Telemarkskanalen 3 000 000 

 Kraftmuseet 2 250 000 

 Anno Norsk Skogmuseum 1 750 000 

 Sum kap. 1820 1 454 100 000 
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Det vises til Prop. 1 S (2022-2023) og Innst. 9 S (2020-2021) fra energi- og miljøkomiteen.  

Under post 01 Driftsutgifter er følgende prioritert: 

 30 mill. kroner til å øke saksbehandlingskapasiteten for å bidra til raskere 
konsesjonsbehandling av nett og produksjon av kraft 

 15 mill. kroner til å øke beredskapen mot IKT-angrep i kraftforsyningen og IKT-
sikkerhetsmiljø i NVE. Økningen inndekkes gjennom økte sektoravgifter som 
faktureres kraftforsyningen, jf. kap. 5582, post 72 Dam- og beredskapstilsyn. 

 10 mill. kroner til digitaliseringsarbeid, IKT-utvikling og IKT-drift i NVE, jf. post 21 
Spesielle driftsutgifter 

 3,5 mill. kroner til å øke analysekapasiteten i NVE og arbeidet med utvikling av ny 
kraftmarkedsmodell 

Det vises til Prop. 1 LS (2022–2023) Skatter, avgifter og toll 2023, pkt. 5.1.4, sist avsnitt. Det 

er satt av et sjablonmessig beløp som skal dekke økt arbeidsgiveravgift hos arbeidsgivere i 

offentlig sektor, se punkt 2.4.17 i Prop. 1 S Gul bok (2022–2023). Regjeringen vil komme 

tilbake til Stortinget med forslag til konkrete endringer på kapittel og post ifm. revidert 

budsjett 2023. 

Når det gjelder økningen under post 21 skal arbeidet med digitalisering av konsesjons-

prosessene og kraftsystemutredningene (KSU) prioriteres. Midlene skal bidra til 

effektivisering av konsesjonsbehandlingen og å sikre bedre og mer effektiv koordinering av 

nettutvikling på tvers av ulike nettnivåer, netteiere og myndigheter. Videre skal arbeidet med 

å utvikle ny kraftmarkedsmodell i samarbeid med Statnett og Statkraft prioriteres. 

Tilskudd til Telemarkskanalen skal benyttes til rehabilitering og vedlikehold av de 

vassdragstekniske anleggene til Telemarkskanalen.  

Tilskudd til Kraftmuseet skal dekke lønnsmidler til ett årsverk og prosjektmidler ved museet 

(1,75 mill. kroner) og vedlikehold av det fredede kraftanlegget Tysso I (0,5 mill. kroner). 

Tilskudd til Anno Norsk Skogmuseum skal dekke lønnsmidler til ett årsverk og 

prosjektmidler ved museet. 

6.2.1 Fullmakter 

Fullmakt til å overskride tildelt beløp 
Under visse forutsetninger gis NVE fullmakt til å overskride post 01, 21 og 22 med inntil 

 2 prosent av tildelingen mot tilsvarende merinntekter, jf. punkt 2.4 i R-110 
 5 prosent til investeringsformål mot tilsvarende innsparing i løpet av de tre følgende 

budsjettår, jf. punkt 2.6 i rundskriv R-110 og digitaliseringsrundskrivet. Ordningen vil 
kunne brukes til å finansiere digitaliseringsprosjekter som kan effektivisere driften og 
gi innsparing i virksomheten. 

Videre gis NVE fullmakt til å overskride tildelingen under  

 post 23 Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet mot tilsvarende merinntekt under 
kap. 4820, post 02 Oppdrags- og samarbeidsinntekter 

 post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold mot tilsvarende merinntekt under 
kap. 4820, post 03 Salg av utstyr mv. 
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Bestillingsfullmakter 
NVE gis fullmakt til å pådra forpliktelser utover tildelt beløp, men slik at samlet ramme for 

nye forpliktelser og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp 

 10 mill. kroner under post 21 Spesielle driftsutgifter 
 150 mill. kroner under post 22 Flom- og skredforebygging 
 50 mill. kroner under post 25 Krise- og hastetiltak i forbindelse med flom- og 

skredhendelser 

Tilsagnsfullmakter 
NVE gis fullmakt til å gi tilsagn utover tildelt beløp, men slik at samlet ramme for nye tilsagn 

og gammelt udekket ansvar ikke overstiger følgende beløp 

 130 mill. kroner under post 60 Tilskudd til flom- og skredforebygging 
 10 mill. kroner under post 72 Tilskudd til flom- og skredforebygging 

Andre fullmakter 
NVE gis fullmakt til å 

 under visse forutsetninger til å inngå leieavtaler og avtaler om kjøp av tjenester utover 
budsjettåret, jf. punkt 2.3 i rundskriv R-110 

 foreta nettopostering ved utskifting av utstyr i tråd med punkt 2.2 i rundskriv R-110 
 få overført inntil 5 prosent av post 01 som står ubrukt til neste budsjettår, jf. 

punkt 2.4.1 i Veileder i statlig budsjettarbeid 
 belaste kap. 471 Statens erstatningsansvar, post 71 Erstatningsansvar m.m. 

Rundskriv G-01/2017 gir veiledning for når post 71 kan belastes, samt informerer om 
når og hvordan varsel om utbetalinger skal gis. I tillegg gir rundskrivet retningslinjer 
for når staten kan la være å påberope foreldelse ved erstatningskrav mot staten. 

 
Vedlegg 3 gir en oversikt over administrative fullmakter som delegeres til NVE.  

6.2.2 Regelverk for tilskuddsordninger 

Det vises til punkt 5.1 i Instruks for økonomi- og virksomhetsstyring i Norges vassdrags- og 
energidirektorat. Olje- og energidepartementet har fastsatt regelverk for følgende 
tilskuddsordninger i forskrift om naturfaretilskudd av 29. juni 2022: 

- kap. 1820, post 60 Tilskudd til flom- og skredforebygging 
- kap. 1820, post 72 Tilskudd til flom- og skredforebygging 

Det forutsettes at NVE utformer nødvendig veiledning og interne rutiner for forvaltningen av 
ovennevnte ordninger. 

Det er innført en særavgift for landbasert vindkraft. Inntektene fra avgiften i 2022 vil bli 
utbetalt til vertskommunene i 2023, jf. Prop. 1 LS (2021–2022) Skatter, avgifter og toll 2022, 
punkt 7.2. Inntektene fra produksjonsavgiften tilbakeføres gjennom utbetaling fra NVE til 
vertskommunene. Regelverk for fordeling og utbetaling av inntektene fra avgift på landbasert 
vindkraft vil bli ettersendt. 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-06-29-1237
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6.3 Kap. 0007, post 30 Skred- og boligtiltak (Svalbardbudsjettet) 
NVE gis fullmakt til å belaste kap. 0007 Tilfeldige inntekter, post 30 Skred- og boligtiltak 
med inntil 36,1 mill. kroner i 2023, jf. vedlegg 4 brev av 5. januar 2023 fra Justis- og 
beredskapsdepartementet med fullmakt til å belaste svalbardbudsjettet 2023, kap. 0007, 
post 30 Skred- og boligtiltak.  

Betegnelse Kroner 

Skredsikringstiltak i Longyearbyen 35 000 000 

Skredvarsling i Longyearbyen 1 100 000 

Sum kap. 0007, post 30  36 100 000 

Rapportering til statsregnskapet 

Ut- og innbetalinger knyttet til Svalbardbudsjettet skal rapporteres til statsregnskapet i 

virksomhetens S-rapport med postering mot statskonto 845004 Avsetninger i 

svalbardbudsjettet. Det vises for øvrig til forutsetningene og krav til rapportering når det 

gjelder bruk av midlene på Svalbardbudsjettet i brev av 5. januar 2023 fra Justis- og 

beredskapsdepartementet (vedlegg 4). 

6.4 Kap. 4820 Norges vassdrags- og energidirektorat  
Post Betegnelse Kroner 

01 Gebyrinntekter 42 000 000 

02 Oppdrags- og samarbeidsinntekter 67 653 000 

40 Flom- og skredforebygging 38 000 000 

 Sum kap. 4820  147 653 000 

6.5 Kap. 5582 Sektoravgifter under Olje- og energidepartementet 
Post Betegnelse Kroner 

70 Bidrag til kulturminnevern i regulerte vassdrag 55 000 000 

71 Konsesjonsavgifter fra vannkraftutbygging 185 000 000 

72 Dam- og beredskapstilsyn 72 000 000 

 Sum kap. 5582  312 000 000 

7 Forslag til budsjettendringer mv. 

Forslag til større endringer i første halvår  

Eventuelle forslag om endringer på inntekts- og utgiftssiden som NVE ikke kan håndtere ved 
bruk av egne fullmakter, må fremmes for departementet innen 1. mars 2023. Eventuelle 

forslag skal inneholde 

 en redegjørelse for endringene 
 hvilke tiltak som er gjennomført for å begrense eventuell utgiftsøkning eller 

inntektsreduksjon 
 forslag til inndekning for eventuell utgiftsøkning eller inntektsreduksjon 
 redegjørelse om endringene påvirker 2024-budsjettet 
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Merutgifter som følge av lønnsoppgjøret 

NVE skal innen 18. august 2023 oversende beregninger som viser direktoratets merutgifter 

for 2023 og helårsvirkning for 2024 som følge av lønnsoppgjøret i 2023. Det gis 

kompensasjon for lønnsutgifter under kap. 1820, post 01 og 26. I beregningene skal det tas 

hensyn til generelle tillegg, eventuelle justeringsoppgjør og midler satt av til lokale 

forhandlinger. Det skal også gjøres påslag for økt pensjonspremie og 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. 

Anslag på regnskap for 2023 og forslag til større endringer i andre halvår  

NVE skal innen 20. september 2023 oversende en oversikt som viser tildelt ramme, 
regnskap per 31. august og en prognose for resten av året på alle kap/post, herunder:  

 kap. 0007, post 30 Skred- og boligtiltak (Svalbardbudsjettet) 
o Oversikt over forpliktelser per 31. august 2023, anslag over utbetalinger i 2023 og 

udekkede forpliktelser ved utgangen av 2023 (benyttet bestillingsfullmakt).   
 kap. 1820, post 21 Spesielle driftsutgifter 

o Oppstilling fordelt på de ulike tiltakene. Oversikt over forpliktelser per 31. august 
2023 og anslag over utbetalinger i 2023 og udekkede forpliktelser ved utgangen 
av 2023 (benyttet bestillingsfullmakt).     

 kap. 1820, post 23/kap. 4820, post 02 (Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet) 
o Oppstilling fordelt på de ulike programmene.  

 kap. 1820, post 22 og 25 (Flom- og skredforebygging) 
o Oversikt over forpliktelser per 31. august 2023, anslag over utbetalinger i 2023 og 

udekkede forpliktelser ved utgangen av 2023 (benyttet bestillingsfullmakt).  
 kap. 1820, post 60 og 72 Tilskudd til flom- og skredforebygging 

o Oversikt over utestående tilsagn per 31. august 2023 (private/fylke/kommune, 
arbeidsordre, tilsagnsår og periodisert utbetaling av tilskudd), anslag over 
utbetalinger i 2023 og udekkede forpliktelser utgangen av 2023(benyttet 
tilsagnsfullmakt). 

 kap. 1820, post 62 Tilbakeføring av produksjonsavgift fra landbasert vindkraft 
o Anslag på tilbakeføring av produksjonsavgift til kommuner med opplysninger om 

forutsetning mv. 
 kap. 4820, post 01 Gebyrinntekter og kap. 5582, post 72 Dam- og beredskapstilsyn  

o Oppstilling spesifisert på de ulike gebyrtypene/tilsyn på disse postene. Hvilke 
forutsetninger som er lagt til grunn skal fremgå (gjeldende satser og anslag på 
antall etc.). 

 kap. 4820, post 40 Flom- og skredforebygging 
o Oversikt over utestående distriksandeler per 31. august (fylke/kommune, 

arbeidsordre og periodisert innbetaling). 
 kap. 5582, post 70 Bidrag til kulturminnevern i regulerte vassdrag 

o Oversikt over konsesjoner (gitt før 1960) som skal fornyes eller hvor vilkårene 
skal revideres, og når disse forventes å bli innbetalt. 

 

Avvik mellom tildelt ramme og revidert prognose for 2023 skal forklares.  

Eventuelle forslag til større endringer på inntekts- og utgiftssiden i andre halvår som NVE 

ikke kan håndtere ved bruk av egne fullmakter, må fremmes innen samme dato. Det skal 
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redegjøres for eventuelle forslag til endring av bevilgninger og om dette påvirker 2024-

budsjettet.  

Det gjøres oppmerksom på at det også skal gjøres en vurdering om det er nødvendig å sette 

ned bevilgninger for å tilpasse bevilgningene til kravet om realistisk budsjettering, herunder 

behov for eventuell gjenbevilgning i senere budsjettår på grunn av forsinkelser i utbetalinger 

til pågående arbeid eller gitt tilsagn, jf. bevilgningsreglementets § 3 om statsbudsjettets 

grunnleggende prinsipper og § 6 om framtidige forpliktelser. 

8 Tildeling 
Under henvisning til ovennevnte og Reglement for statlig økonomistyring §§ 7 og 8 vil Olje- 

og energidepartementet med dette meddele at Norges vassdrags- og energidirektorat tildeles 

og gis adgang til å disponere de bevilgningene som er beskrevet i dette brevet for 2023, jf. 

Stortingets vedtak av 12. desember 2022. 

 

Vedlegg 1: Styringskalender  

Vedlegg 2: Brev av 5. desember 2022 fra Finansdepartementet om rapportering til statsregnskapet  

Vedlegg 3: Administrative fullmakter  

Vedlegg 4: Brev av 5. januar 2023 fra Justis- og beredskapsdepartementet med fullmakt til å belaste 

svalbardbudsjettet 2023, kap. 0007, post 30 Skred- og boligtiltak 
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