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1. Formål og arbeidsform  

Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og 

avløpsanleggene i kommunene i Møre og Romsdal gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, faglige 

oppdateringer og bruk av ny kunnskap og ny teknologi.  

I følge vedtektene skal sekretariatet i samarbeid med medlemmene arrangere konferanser, kurs, 

fagmøter, driftsoperatørsamlinger, studieturer og fellesprosjekt. Sekretariatet skal også hjelpe 

medlemmene med annen kunnskapsformidling.  

Teknisk driftsassistanse og kompetansestøtte i samband med bygging og drift av VA-anlegg har ikke 

vært utført etter 2012. Kjerneaktivitetene er konferanser, kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger og 

fellesprosjekt. Annan kunnskapsformidling skjer gjennom svartjenester per telefon og drift av 

hjemmeside på internett. Driftsassistansen har også teknisk utstyr som kan lånes ut til medlemmene.  

2. Planlagte aktiviteter  

 

2.1 Kurs og konferanser  

2.1.1 VA-konferansen 2019 
VA-konferansen 2019 blir arrangert på Scandic Seilet i Molde den 07. til 08. mai 2019. Målgruppen 

for den årlige konferansen er alle som arbeider med planlegging, forvaltning, bygging og drift av VA-

anlegg i kommuner og vannverk. Konferansen er også aktuell for rådgivere og leverandører innen 

vannbransjen, arealplanleggere og byggesaksbehandlere i kommunene, samt politikere og andre 

med interesse for vannforsyning og avløpshandtering. 

VA-konferansen er vannbransjen sin viktigste møtested i Møre og Romsdal. På konferansen kan en 

knytte kontakter og møte kollegaer fra kommuner, vannverk, myndigheter, konsulenter, 

leverandører og entreprenører for erfaringsutveksling, drøfting av faglige problemstillinger og få 

oppdateringer om nytt i bransjen. Over 50 leverandører av ulike produkt og tjenester innen VA-

sektoren vil presentere seg på stands i tilknytting til konferanselokala, og det er sett av god tid til 

utstillingsvandring og kontakt med leverandørene.  

Etter det faglige programmet første dagen, blir det arrangert festmiddag med underholdning og 

utdeling av Driftsassistansen sin vannpris.  

 

2.1.2 Driftsoperatørkurs for avløp 
Driftsoperatørkurs for avløp var planlagt på Molde i 2019 i veke 04, 13 og 21. Det er Norsk Vann som 

arrangerer kurset. På grunn av få påmeldte ble kurset avlyst. De to som var påmeldt har fått tilbud 

om å overflyttes til avløpskurs i Hamar uke 3, 7 og 14. 

2.1.3 Elektro for ikke-elektriker og Elektrofagbevis for driftsoperatør  
Disse 2 kursene, som begge går over 2 dager, vil ikke bli arrangert i 2019 på grunn av for få 

interesserte deltakere. Kursene er arrangert flere ganger tidligere. Interesse for et kurs i 2020 vil bli 

kartlagt høsten 2019. Begge kursene ble sist arrangert i 2017, da i Ålesund. 
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2.1.4 Kurs i brannvann og slokkevann 
Dette kurset ble arrangert gjennom Norsk Vann i Ålesund 19. november 2018. Hvis det er ønskelig, 

kan Norsk Vann arrangere dette kurset igjen i vår i Molde i 2019. 

2.2 Møter i faggruppene  

 

2.2.1 Lekkasjesøking på vannledningsnettet  

 
I 2019 vil det bli arrangert ett møte i september/oktober, dersom faggruppene har interesse av det. 

Opplegget vil være som tidligere år med presentasjon av utstyr og metoder for lekkasjesøking. I 

tillegg vil det være praktiske øvinger med lekkasjesøking i felt.  

2.2.2 Moldeprosessen  
 

Møtet for 2019 skal arrangeres i november. Møtet vil bli gjennomført etter same opplegg som 

tidligere, dvs. en kombinasjon av innlegg, utveksling av driftserfaringer og korte orienteringer fra 

hver enkelt anleggseier om hva som har hendt etter sist møte med hensyn til driftsproblem og 

optimaliseringstiltak.  

 

Anleggseier Vassverk Beh. anlegg Byggeår1) Kap.(l/s)1) 

Giske kommune Giske Alnes 1996 50 

Halsabygda Vassverk SA Halsabygda Halsabygda 1996 17 

Hareid kommune Hareid Nesset 1995 45 

Kristiansund kommune Kristiansund Storvatnet 2007 230 

Molde Vann og Avløp KF Sentralvannverket Hindalsrøra 1999 240 

Smøla kommune Smøla Hjellbergsvatnet 1997 (2013) 20 (40) 

Stemmedal Vasslag SA Stemmedal Stemmedal 2016 50 

Tingvoll kommune Indre Tingvoll Vasslia 1994 (2015) 26(35) 

1)Tal i parentes gjelder ombygging/utvidelse. 

2.2.3 Avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere 
Målgruppa for faggruppen er driftsleie og driftsoperatører, men møtene i faggruppen er også nyttige 

for personer som er ansvarlige for planlegging og prosjektering av nye renseanlegg samt 

oppgradering av eksisterende anlegg. Faggruppen startet i 2012, og har til sammen hatt syv 

samlinger.  

Møtet i 2019 vil bli lagt til siste halvdel av september. Opplegget for møtet blir omtrent som i 2018, 

og med tema etter ønske fra faggruppen. 

2.2.4 HMS 
Ved interesse fra medlemmene vil det bli opprettet faggruppe innen HMS i 2019. Se punkt 2.5.1 

2.3  2-dagars driftsoperatørsamling  
Den årlige 2-dagars samlingen for driftsoperatørene blir arrangert i november. Målgruppen for 

samlingen er driftsledere, driftsoperatører og fagarbeidere med ansvar for daglig drift og vedlikehold 
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av VA-anlegg. Samlingen er også svært aktuell for personer med ansvar for planlegging og 

prosjektering av nye VA-anlegg.  

Fagtema er foreløpig ikke fastlagt. Det vil som tidligere bli lagt opp til fellestema første dag og 

parallelle sesjoner for vannforsyning og avløp andre dag. Det blir lagt vekt på at tema som blir tatt 

opp er praktisk rettet. Dette med tanke på at deltakerne skal kunne nyttiggjøre seg av ny kunnskap i 

sitt daglige arbeid. Ulike leverandører vil som tidligere presentere sine tjenester og produkt på stands 

i tilknytting til kurslokalene. Deltakerne blir oppfordret til å foreslå aktuelle tema. 

Etter det faglige programmet fyrste dag, vil det bli synfaring på VA-anlegg og sosialt program om 

kvelden. Den årlige samlingen er en møteplass for utveksling av erfaringer. Her kan en knytte 

kontakter mot leverandører og rådgivere. Det å kunne møte kollegaer for drøfting av faglige 

problemstillinger og utfordringer er også en av målsettingene med konferansen.  

2.4  Annan kunnskapsformidling  

 

2.4.1 Svartjeneste  
Sekretariatet svarer på ulike fagspørsmål fra medlemmene. 

2.4.2 Drift av heimeside  
Heimesida er den viktigste kanalen for informasjon fra Driftsassistansen. Foredrag fra konferanser, 

kurs, driftsoperatørsamlinger, møter i faggruppene og rapporter fra fellesprosjekt blir lagt ut på 

Driftsassistansen sin hjemmeside, slik at medlemmer og andre fritt kan laste ned foredrag og 

rapporter etter behov.  

2.5 Fellesprosjekt  

 

2.5.1 HMS ved arbeid på VA-anlegg  
Driftsassistansen starta i 2012 opp et fellesprosjekt innen HMS som består av følgende delprosjekt:  

A. HMS ved arbeid på avløpsanlegg - Statuskartlegging  

B. Utarbeiding av sjekklister som kan brukes ved risikokartlegging  

C. Utarbeiding av generelle HMS-prosedyre for sikker arbeidsutføring 

D. Utarbeide eksempel på kontroll og innjustering av ventilasjonsanlegg  

Delprosjekt A ble gjennomført for 7 år siden. HMS er et viktig fagområde. Styret mener av den grunn 

at det er på tide å se på hele fagområdet på nytt. Forslaget fra styret er å gjennomføre arbeidet ved å 

opprette en egen faggruppe for HMS. Det kan også være aktuelt å gjennomføre arbeidet som 

samarbeidsprosjekt.  

 

2.5.2 Forprosjekt for lekkasjereduksjon på vannledningsnettet  
Forprosjektet er nå avsluttet og rapporten ble oversendt styret fra Asplan Viak i november 2018. 

Styret ønsker nå å kartlegge hva som skal gjøres videre. Det kan være aktuelt å sjå nærmere på 

hvordan lekkasjereduksjonsarbeidet i Møre og Romsdal bør organiseres. Styret får, i samarbeid med 

arbeidsgruppen, fullmakt til å videreføre arbeidet, enten som faggruppe eller på annen måte. 
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2.6  Utlån og formidling av spesialutstyr 
 

Sekretariatet disponerer en del teknisk utstyr som kan lånes ut til medlemmene. Se vedlegg. 

2.7  Administrasjon  

 

2.7.1 Kontakt med andre fagmiljø 
Generelt  

Ei rekke konsulenter, leverandører, andre driftsassistanseorganisasjoner, myndigheter og 

forskningsinstitusjoner blir dratt inn i Driftsassistansen sin virksomhet gjennom VA-konferansen, 

kurs, møter i faggruppene, driftsoperatørsamlingen og ulike fellesprosjekt.  

Norsk Vann  

Norsk Vann BA er en nasjonal interesse- og kompetanseorganisasjon innen VA-sektoren. 

Driftsassistansen har vært hovedmedlem i Norsk Vann på vegne av medlemskommunene i 

Driftsassistansen fra 1. januar 2002. Gjennom en samarbeidsavtale er medlemskommunene i 

Driftsassistansen kollektive medlemmer i Norsk Vann, med unntak av Molde, Smøla, Stranda og 

Ålesund som er ordinære hovedmedlemmer.  

Samarbeidsforum VA 

Samarbeidsforum ble dannet i 2009. Driftsassistansen gikk inn som avtalepart i 2015. 

«Samarbeidsforum VA» har som mål å øke rekrutteringen til VA-bransjen, utvikle et bedre studie- og 

etterutdanningstilbud ved NTNU i Ålesund og ellers bidra til kompetanseutvikling i bransjen gjennom 

ulike tiltak. Det er i samband med avtalen oppretta en samarbeidskomité med representanter fra 

hver avtalepart. Styreleder er Driftsassistansen sin representant i komitéen. 

NTNU i Ålesund er sekretariat for komitéen og ansvarlig for utarbeiding av årsplaner, budsjett og 

årsrapporter. I samarbeidsavtalen er det listet opp aktuelle samarbeidstiltak som kan bidra til å 

oppfylle målsettingen med avtalen. Det er understreket at omfanget av tiltak må bestemmes med 

utgangspunkt i avtalepartene sine muligheter til å bidra med ressurser (økonomi og personell). Hver 

enkelt avtalepart sitt bidrag skal i utgangspunktet tas inn i årsplaner som skal godkjennes av 

samarbeidskomitéen. Driftsassistansen sitt bidrag i samarbeidet har så langt i hovedsak vært å gi 

tilskudd til finansiering av ei ny VA-stilling ved NTNU i Ålesund.  

2.8  Vannprisen  
Driftsassistansen deler hvert år ut en vannpris. Prisen, som er en annerkjennelse for særlig stor 

innsats og stort engasjement innen fagområdet vann- og avløpsteknikk, kan i henhold til statuttene 

gis til enkeltpersoner, kommuner, interkommunale selskap, vann- og avløpsverk og frivillige 

organisasjoner eller institusjoner for innsats av teknisk, organisasjonsmessig, forvaltningsmessig eller 

administrativ karakter. Styret i Driftsassistansen er jury for prisen. 

3. Budsjett  
Med bakgrunn i at de planlagte aktivitetene som er omtalt under kapittel 2, stort sett er de samme 

som i 2018, er budsjett for 2018 brukt som grunnlag. Mindre justeringer for prisstigning er lagt inn. 

Sjå under.  
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Figur 3.1: Inntekter 2019 

Inntekter 2019 Vatn Avløp Totalt 

1. Overført fra 2018* ? ? ? 

2. Medlemsavgifter 752 506 689 331 1 441 837 

3. Utstillere VA-konferansen 2019 300 000 300 000 600 000 

4. Utstillere Driftsoperatørsamling 2019 50 000 50 000 100 000 

5. Kursavgifter, ikke-medlemmer 0 0 0 

6. Andelseiere i Norsk Vann, refusjon av kontingent 

for 2018 162 000  162 000 324 000 

7. Fellesprosjekt HMS. Oppstartfinansiering. 

Refusjon 2019*** 15 000 15 000 30 000  

7. Finansiering VA-stilling. Refusjon 2019.** 200 000 200 000 400 000 

8. Konto i DNB, renteinntekter 350 350 700 

Sum inntekter 1 479 856 
1 416 681 2 896 537 

*Regnskap ikke ferdig på det nåværende tidspunkt 

**Under forutsetning av nytt vedtak av videre finansiering av stilling ved NTNU 

***Under forutsetning av at prosjektet blir startet opp. 

Figur 3.2: Utgifter 2019 

Post Utgifter 2019 Vatn Avløp Totalt 

A 
Kjøp og vedlikehold av måleutstyr og 

verktøy 0 0 0 

 Vedlikehold av måleutstyr 4500 4500 9000 

     

B Kurs og konferanser    

 VA-konferansen 2019  200 000 200 000 400 000 

     
C Møter i faggruppene    

 Lekkasjesøking 30 000  30 000 

 Moldeprosessen 30 000  30 000 

 Avløpsrensing–silanlegg og store slamavsk.  30 000 30 000 

 HMS* 15 000 15 000 30 000 

     

     

D Driftsoperatørsamling    

 2-dagars driftsoperatørsamling 2019 55 000 55 000 110 000 

     
F Annan kunnskapsformidling    
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 Drift av heimeside 2 000 2 000 4 000 

     
N Vannprisen 4 000 4 000 8 000 

     
O Sekretariatet    

 Honorar og utlegg 750 000 750 000 1 500 000 

     
P Diverse    

P.1  

Andelseier i Norsk Vann. Kontingent 

for 2019 162 000 162 000 324 000 

P.2 VA-stilling ved NTNU** 200 000 200 000 400 000 

P.3 Styremøter, diverse 15000 15000 30000 

P.4 Revisor 7000 7000 14000 

P.5 Til disposisjon for styret 5000 5000 10000 

P.6 Konto i DNB, gebyr. 300 300 600 

     

 Sum utgifter 1 479 800 1 454 800 2 939 600       

*Under forutsetning av at det blir vedtatt faggruppe HMS 

**Under forutsetning av at det blir inngått ny avtale om finansiering av stilling 

Figur 3.3: Resultat 2019 

Resultat 2019 Vann Avløp Totalt 

Sum Inntekter* 1 479 856 1 416 681 2 896 537 

Sum avgifter 1 479 800 1 454 800 2 939 600       

Resultat    

*Ikke medregnet overføring fra 2018 

4. Medlemsavgifter  
Kommuner, kommunale og interkommunale VAR-selskap og samvirkevassverk betaler medlemsavgift 

gradert etter folketallet i kommunene og antall personer som er tilknytte vassverka. 

Samvirkevassverk betaler halv avgift. Offentlige etater og organ som kan tas opp som assosierte 

medlemmer betaler en fast avgift, tilsvarende 20 % av grunnavgifta. Det matematiske grunnlaget for 

beregningene av avgiftene er vist i Tabell 4.1. 

Tabell 4.1: Fordelingsnøkkel for beregning av medlemsavgifter  

 

Det vart på Årsmøtet 2018 vedtatt at medlemsavgiftene for 2019 skal stå uendret.  
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VEDLEGG 

 


