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Sak 4/22 - Godkjenning av årsmelding og regnskap for
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Vedlegg

Kort om årsmeldingen:

4/22-1
4/22-2

Asplan Viak tok over fra NTNU som sekretariat i mai. Av aktiviteter utført andre halvår
kan nevnes:
-

Kombinert VA-konferanse og Driftsoperatørsamling med ca 280 deltagere
Fagmøter i begge faggrupper
Miniwebinar omfyllingsmasser
"Nyhetsbrev" om aktiviteter i VA-norge

Kort om regnskapet:
Det viser et underskudd på kr -482.180 mot budsjettert kr -169.487. Her må det legges
til at tilskudd til masterprogram NTNU ble betalt, men ikke fakturert i 2021. Det
innebærer at "i praksis" er resultatet kr 400.000 bedre og dermed ca kr 80.000 over
budsjett. Balansen viser at foreningen ved årskiftet hadde ca 1,0 mill kr på bok og
økonomien må således sies å være god.
Regnskapet er ført av Økonomiservice AS på Sjøholt.

Forslag til vedtak:
Årsmelding og regnskap godkjennes som framlagt.

ÅRSMELDING OG REGNSKAP
2021
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VEDLEGG:
1. Vedtekter for Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal
2. Medlemsliste med kontaktpersoner for 2021
3. Regnskap
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1 Organisasjon
1.1 Innledning
Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal er organisert som en forening
uten økonomisk formål, og er en selveiende og frittstående juridisk person (selvstendig
rettssubjekt) med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Foreningen er registrert i
Enhetsregisteret, og kan som selvstendig rettssubjekt inngå avtaler, gjøre innkjøp og
være part i rettstvister mv. Figur 1 viser hvordan Driftsassistansen er organisert, mens
de formelle rammene for foreningens virksomhet framgår av vedtektene, jf. Vedlegg 1.

Figur 1 Organisasjonskart for Driftsassistansen

1.2 Årsmøtet
Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ og skal behandle følgende saker: Valg av
styremedlemmer, styreleder og valgkomité, årsmelding og regnskap, handlingsprogram,
budsjett, medlemsavgifter og andre saker som legges fram av styret eller som ønskes
tatt opp av medlemmene.
Styret
Mellom årsmøtene blir Driftsassistansen ledet av et styre. Styret skal hvert år legge fram
for årsmøtet årsmelding og regnskap for foregående år, forslag til revidert
handlingsprogram og budsjett for inneværende år og forslag til medlemsavgifter og
foreløpig handlingsprogram og budsjett for påfølgende år. Videre skal styret ta stilling til
eventuelle forslag til utredninger og prosjekter som ikke er inntatt i de årlige
arbeidsprogrammene, og avgjøre om disse faglig og økonomisk ligger innenfor
Driftsassistansens virkeområde. Styret skal forøvrig gi innstilling til årsmøtet i alle saker
som etter vedtektene skal avgjøres av årsmøtet.
1.3
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Styret består av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet. En
representant for samvirkevannverkene deltar på styremøtene og har tale- og
forslagsrett, men ikke stemmerett. Styret har hatt følgende sammensetting:








Cato Andersen, Stranda Kommune (Styreleder)
Eli Marte Harnes, Rauma Kommune (Styremedlem)
Bjørn Røkkum, Sunndal kommune (Styremedlem)
Øyvind Vassbotn, Hareid Kommune (Styremedlem)
Jan Henry Kristensen, Hustadvika kommune (Varamedlem)
Ivar Selsbakk, Sykkylven Energi, (Varamedlem)
Bjørnar Bendal, Herøy Vasslag SA, (representant for samvirkevannverkene)

(2021)
(2020)
(2021)
(2020)
(2021)
(2021)
(2020)

Styret har i 2021 hatt 5 møter og behandlet 36 saker.
1.4 Valgkomite
Valgkomitéen har bestått av Fred Arnesen, Herøy kommune og Nils Halse, Halsabygda
vassverk/Heim kommune.
1.5 Faggrupper
Det er pr i dag 2 aktive faggrupper, som et supplement til konferanser, kurs,
driftsoperatørsamlinger og aktuelle fellesprosjekt. Kjerneaktiviteten til faggruppene er
utveksling av driftserfaringer gjennom plenumsdiskusjoner, men kompetanseheving
gjennom innlegg fra konsulenter og utstyrsleverandører er også et sentralt element. I
tillegg legges det opp til omvisning på renseanlegg og demonstrasjon av metoder og
utstyr i felt.
Gjennom deltakelse i faggruppene får medlemmene tilgang til oppdatert kunnskap, og
blir en del av et nettverk for råd og driftserfaringer som gir grunnlag for forbedringer i
egne anlegg. Det er oppnevnt fagkomitéer som i samarbeid med sekretariatet er
ansvarlig for programmet på møtene i faggruppene. I 2021 har fagkomitéene bestått av
følgende personer:
Avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere:
1) Lars Petter Kjerstad, Molde Vann og Avløp KF (leder for faggruppen)
2) Roger Nesset, Rauma kommune
3) Siv Heggen Eltervåg, Volda kommune (fra 2022)
Moldeprosessen:
1) Nils T. Halse, Halsabygda vassverk SA (leder for faggruppen)
2) Odd Elvanes, Hareid kommune
3) Roger Ulvund, Tingvoll Kommune

1.6 Medlemmer
Kommuner og kommunale og interkommunale VAR-selskap kan være medlemmer i
foreningen, mens andre offentlige etater og organer kan opptas som assosierte
medlemmer. Vannverk som er organisert som samvirkeforetak, kan opptas som
assosierte medlemmer dersom kommunen som vannverket er hjemmehørende i, også er
medlem. De assosierte medlemmene har tilgang til alle tjenestene som tilbys gjennom
Driftsassistansen, men har ikke stemmerett i styret og årsmøtet.
I 2021 hadde Driftsassistansen 27 medlemmer og 19 assosierte medlemmer. Hoel
Vassverk og Indre Averøy Vassverk har meldt seg ut fra 2022.
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Det er oppnevnt en kontaktperson for hvert medlem. Kontaktpersonen har vært
sekretariatets fagkontakt hos medlemmene, og har vært ansvarlig for intern informasjon
om Driftsassistansen i sin kommune/sitt vannverk. Medlemsoversikt og navn på
kontaktpersoner er vist i Vedlegg 2.
1.7 Administrasjon
Foreningen har ingen ansatte. Et rådgivende ingeniørfirma, en kommune, et kommunalt
eller interkommunalt selskap eller en annen organisasjon med nødvendig fagkompetanse
skal i henhold til vedtektene fungere som sekretariat for foreningen.
Sekretariatfunksjonen for Driftsassistansen i perioden april/mai 2018 og frem til våren
2021 vært ivaretatt av NTNU i Ålesund.
I mai 2021 overtok Asplan Viak AS med Siv ing Gjestad AS som underrådgiver
sekretariatsfunksjonen etter en tilbudskonkurranse.

2 Formål og arbeidsform
Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsyningsog avløpsanleggene i kommunene i Møre og Romsdal gjennom erfaringsutveksling og
samarbeid, faglig oppdatering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi.
I henhold til vedtektene skal sekretariatet i samarbeid med medlemmene arrangere
konferanser, kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger, studieturer og fellesprosjekt samt
bistå medlemmene med annen kunnskapsformidling.
Teknisk driftsassistanse og kompetansestøtte i forbindelse med bygging og drift av VAanlegg har ikke vært utført i særlig omfang etter 2012.
Kjerneaktivitetene er konferanser, kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger og
fellesprosjekt. Annen kunnskapsformidling skjer gjennom svartjeneste per telefon og
drift av hjemmeside på internett.
Driftsassistansen har også noe teknisk utstyr som kan lånes ut til medlemmene.

3 Regnskaps- og skatteplikt
Foreningen har ikke regnskapsplikt etter regnskapsloven, men fører et enkelt
driftsregnskap som grunnlag for god økonomisk styring av midlene som medlemmene
stiller til disposisjon for foreningen. Regnskapet gjennomgås og avsluttes av offentlig
godkjent regnskapsfører.
Foreningen er ikke skattepliktig i henhold til fritaksbestemmelser i skatteloven, og er
ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret da omsetning av varer og tjenester fra ideelle
organisasjoner og foreninger er unntatt fra merverdiavgiftsloven dersom vederlaget
mottas i form av medlemskontingent og omsetningen er ledd i organisasjonenes ideelle
virksomhet.

4 Økonomi
Økonomien i Driftsassistansen kan karakteriseres som god. Resultatet for 2021 viser et
underskudd på kr -482.180. Det er kr 400.000 ufakturert (NTNU), så reelt er resultatet
kr -82.180 som er noe bedre enn budsjett (-169.477).
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Balansen viser at foreningen har ca 1,0 mill kr til disposisjon (eks ufakturert på kr
400.000).

5 Utført arbeid
5.1 Generelt
Det totale timeforbruket for sekretariatet (NTNU + Asplan Viak) var i 2021 på 1132
timer (0,64 årsverk).
5.2 Kurs og konferanser
VA-konferansen
Grunnet pandemien ble VA-konferansen "utvidet" med program også rettet mot
Driftsoperatører. Konferansen ble arrangert i Molde og hadde hele 279 deltagere og
drøyt 50 utstillere.
Driftsoperatørsamling
Driftsoperatørsamlingen var slått sammen med VA-konferansen i 2021.
5.3 Møter i faggruppene
Det er arrangert ett møte i hver av gruppene:



Avløpsgruppa hadde befaring på silanlegg i Molde og Hustadvika med 30 deltagere
Moldeprosessgruppa hadde en tradisjonell samling med 23 deltagere

5.4 Annen kunnskapsformidling
Svartjeneste per telefon
I tillegg til konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger, møter i faggruppene og ulike
fellesprosjekt formidler sekretariatet erfaringer via svartjeneste per telefon.
Drift av hjemmeside
Hjemmesiden er den viktigste kanalen for informasjon fra Driftsassistansen. Her blir det
lagt ut nyheter og dokumentasjon fra konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger, møter i
faggruppene og fellesprosjekt. Det er gjort oppgraderinger av hjemmesiden slik at bla
påmeldinger til kurs mv kan gjøres der.
Webinar
Det ble arrangert et webinar om omfyllingsmasser med ca 35 deltagere.
5.5 Utlån av spesialutstyr
Sekretariatet har fremdeles noe spesialutstyr til utlån. Det har vært lite etterspørsel
etter dette.
5.6 Vannprisen
Driftsassistansen deler normalt hvert år ut en vannpris. Prisen, som er en anerkjennelse
for særlig stor innsats og stort engasjement innen fagområdet vann- og avløpsteknikk,
kan i henhold til statuttene gis til enkeltpersoner, kommuner, interkommunale selskaper,
vann- og avløpsverk og frivillige organisasjoner eller institusjoner for innsats av teknisk,
organisasjonsmessig, forvaltningsmessig eller administrativ karakter. Styret i
Driftsassistansen er jury for prisen, som ble delt ut første gang i 1986.
Vannprisen ble ikke delt ut i 2020.
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5.7 Kontakt med andre fagmiljøer
Generelt
En rekke konsulenter, leverandører, andre driftsassistanseorganisasjoner, myndigheter
og forskningsinstitusjoner trekkes inn i Driftsassistansens virksomhet gjennom VAkonferansen, kurs, møter i faggruppene, driftsoperatørsamlingen og ulike fellesprosjekt .
Norsk Vann
Norsk Vann 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 av6 kommuner som er ordinære hovedmedlemmer.
Jubileumsbok
Jubileumsboken "30 år med vann og avløp" ble laget i samarbeid med Odd Borgestrand
med økonomisk bidrag fra en rekke leverandører. Boken er trykket i 1000 eksemplarer
og ble delt ut på VA-konferansen.
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VEDTEKTER FOR DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP
I MØRE OG ROMSDAL
Godkjent på årsmøte onsdag 20. mars 1991 med endringer vedtatt på årsmøte onsdag
22. april 1992, mandag 29. mars 1993, onsdag 19. april 1995, onsdag 22. mai 1996, torsdag
7. mai 1998, onsdag 12. juni 2002, tirsdag 3. juni 2008, tirsdag 12. juni 2012, onsdag 10. mai
2017 og tirsdag 07. mai 2019.

§1

FORMÅL

Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og avløpsanleggene i kommunene i Møre og Romsdal samt nærliggende kommuner til Møre og
Romsdal gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, faglig oppdatering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi.

§2

ARBEIDSFORM

I samarbeid med medlemmene skal sekretariatet arrangere konferanser, kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger, studieturer og fellesprosjekt samt bistå medlemmene med annen kunnskapsformidling.

§ 2A JURIDISK PERSON
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§3

MEDLEMMER

Kommuner og kommunale og interkommunale VAR-selskap (interkommunale selskap eller
foretak etter lov om interkommunale selskap/kommuneloven eller kommunale aksjeselskap
hvor kommunen har aksjemajoriteten) kan opptas som medlemmer. Vannverk, hjemmehørende i kommuner nevnt i §1, og som er organisert som andelslag eller samvirkeforetak, kan
opptas som assosierte medlemmer, dersom kommunen som vannverket er hjemmehørende i
også er medlem. Andre offentlige etater og organer kan opptas som assosierte medlemmer.

§4

OPPTAK AV NYE MEDLEMMER. UTMELDELSE

Nye kommuner og vannverk kan bli medlemmer etter vedtak i styret. Opptak i Driftsassistansen skjer fortløpende gjennom året med iverksettelse 2 – to – måneder, etter mottatt skriftlig
søknad, regnet fra den første i påfølgende måned. Søknad skal sendes styret, som behandler
søknaden i påfølgende styremøte.
Medlemsavgift for nye medlemmer første medlemsår beregnes i samsvar med dette.
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Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding til styret innen 1. desember
inneværende år, med virkning fra starten av nytt driftsår (1. januar).

§5

ÅRSMØTET

Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ. Mellom årsmøtene ledes Driftsassistansen av et
styre.
Årsmøtet holdes normalt i mai hvert år. Ellers kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte.
Det skal dessuten innkalles til ekstraordinært årsmøte når dette kreves av minst 1/3 av medlemmene.
Varsel om årsmøte skal sendes ut minst en måned før møtet. Innkalling vedlagt dagsorden,
saksdokumenter og innstilling fra styret skal sendes til medlemmene minst to uker før årsmøtet.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal sendes ut snarest, men innen 2 uker før møtet.
Hvert medlem har en stemme. Assosierte medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke
stemmerett. Ved endring av vedtektene kreves det at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for
endring. For øvrige vedtak og valg kreves simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder i styret dobbeltstemme.
Minst halvparten av medlemmene må være til stede for at årsmøtet skal være vedtaksført.
Det skal holdes skriftlig avstemning når minst ett medlem krever dette.
Det skal føres møtebok.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
- Valg av møteleder.
- Valg av to representanter til å underskrive møteboka.
- Godkjenning av årsmelding og regnskap for foregående år.
- Godkjenning av arbeidsprogram, budsjett og medlemsavgifter for inneværende år.
- Godkjenning av medlemsavgifter og foreløpig handlingsprogram og budsjett for påfølgende år.
- Valg av leder i styret, styremedlemmer, varamedlemmer til styret og valgkomité.
- Andre saker som legges fram av styret.
- Saker som ønskes tatt opp av medlemmer. Slike saker må sendes styret minst to uker før
årsmøtet.

3

§6

STYRET

Styret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer (1. og 2. varamedlem) som velges av
årsmøtet. En representant fra vannverk organisert som andelslag eller samvirkeforetak deltar i
styremøtene med tale- og forslagsrett, men har ikke stemmerett.
Styrerepresentantene velges for en periode på 2 år, dog slik at halvparten av representantene er
på valg hvert år. Representanten fra vannverk organisert som andelslag eller samvirkeforetak
velges for to år av årsmøtet.»
Beslutninger i styret fattes med simpelt flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Det skal føres møtebok.
Styret skal forestå ledelsen av Driftsassistansen i samsvar med vedtektene og de vedtak som
fattes av årsmøtet.
Styret skal hvert år legge fram for årsmøtet årsmelding og regnskap for foregående år, forslag
til arbeidsprogram, budsjett og medlemsavgifter for inneværende år, samt medlemsavgifter og
foreløpig handlingsprogram og budsjett for påfølgende år. Videre skal styret ta stilling til
eventuelle forslag til utredninger og prosjekter som ikke er inntatt i de årlige arbeidsprogrammene, og avgjøre om disse faglig og økonomisk ligger innenfor Driftsassistansens virkeområde.
Styret skal for øvrig gi innstilling til årsmøtet i alle saker som etter vedtektene skal avgjøres
av årsmøtet.
Styret avgjør søknader om innmeldelse og utmeldelse, jf. §4.

§7

SEKRETARIATET

Et rådgivende ingeniørfirma, en kommune, et kommunalt eller interkommunalt selskap eller
annen organisasjon med nødvendig fagkompetanse er sekretariat for Driftsassistansen.

§8

VALGKOMITÉEN

Valgkomitéen består av to medlemmer som velges av årsmøtet. Valgkomitéens oppgave er å
foreslå kandidater til valg på årsmøtet. Liste over kandidater sendes medlemmene sammen
med innkalling til årsmøtet.
Komitéens medlemmer velges for to år.

§9

ENDRING AV VEDTEKTER

Vedtektene kan bare endres på årsmøte ved skriftlig avstemning. Endring av vedtektene krever at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for endring.
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§ 10 AVVIKLING
Forslag om oppløsning av Driftsassistansen skal behandles på samme måte som vedtektsendringer, og er avgjort med 2/3 flertall når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Er ikke
årsmøtet vedtaksført, må det kalles inn til nytt møte som avgjør saken med minst 2/3 flertall
av de frammøtte.

MEDLEM

TITTEL

KONTAKTPERSON

ADRESSE

POSTSTED

Aukra kommune

MEDLEM

Driftsleder

Torstein Engstad

Nyjordvegen 12

6480 AUKRA

48 88 41 77

MOBIL

FAST/ANNEN

torstein.engstad@aukra.kommune.no

E-POST

Aure kommune

Enhetsleder

Jan Erik Kjønsvik

Postboks 33

6689 AURE

46 81 72 89

Jan.erik,kjonsvik@aure.kommune.no

Averøy kommune

Leder VVA

Rainer Deggert

Bruhagen, Postboks 152

6538 AVERØY

47 68 49 16

Fjord Kommune

Leder

Trond Alstadsæter

Postboks 144

6211 VALLDAL

99 71 12 52

Giske kommune

Ingeniør

Rolf Martinsen

Rådhuset

6050 VALDERØYA

92 89 88 58

rolf.martinsen@giske.kommune.no

Gjemnes kommune

Driftsleder

Alf Høgset

Kommunehuset

6631 BATNFJORDSØRA

92 80 13 12

alf.hogset@gjemnes.kommune.no

Hareid kommune

Leder VAR

Pergunn Rødseth Gjerdsbakk

Rådhusplassen 5

6060 HAREID

95 97 94 70

pergunn.gjerdsbakk@hareid.kommune.no

Heim kommune

Enhetsleder

Magne Jøran Belsvik

Trondheimsveien 1

7200 KYRKSÆTERØRA

41 33 33 53

magne.belsvik@heim.kommune.no

Herøy kommune

Avd leder

Fred Arnesen

Postboks 274

6099 FOSNAVÅG

48 89 75 70

fred.arnesen@heroy.kommune.no

Hustadvika kommune

Enhetsleder

Jan Henry Kristensen

Tingplassen 1

6440 ELNESVÅGEN

90 53 70 38

jan.kristensen@hustadvika.kommune.no

Molde Vann og Avløp KF

Daglig leder

Bjarte Koppen

Rådhusplassen 1

6413 MOLDE

41 20 90 77

Rauma kommune

Avdelingsleder

Dag Søvik

Vollan 8A

6300 ÅNDALSNES

93 01 30 20

Rindal kommune

Rådgiver

Nils Ole Evjen

Rindalsvegen 17

6657 RINDAL

91 31 07 89

niev@rindal.kommune.no

Sande kommune

VA-konsulent

Asgeir Mundal

Rådhuset

6084 LARSNES

950 92 620

asgeir.mundal@sande-mr.kommune.no

Smøla kommune

Enhetsleder TVB

Birger Træthaug

Postboks 34

6571 SMØLA

95 40 56 54

birger.traethaug@smola.kommune.no

Stranda kommune

Enhetsleder

Einingsleiar Cato Andersen

Postboks 264

6201 STRANDA

46 41 10 32

Sula kommune

Driftsleder

Fritz Østrem

Postboks 280

6039 LANGEVÅG

90 94 80 73

Sunndal kommune

Oppsynsmann

Bjørn Røkkum

Postboks 94

6601 SUNNDALSØRA

90 89 01 77

Surnadal kommune

Rådgiver

Michal K Heimlund

Bårdshaugvegen 1

6650 SURNADAL

90 88 30 91

Sykkylven Energi AS

Driftsing.

Ivar Selsbakk

Haugsetvegen 33

6230 SYKKYLVEN

93 49 74 66

rainer.deggert@averoy.kommune.no
418 67 902

trond.alstadsaeter@fjord.kommune.no

bjarte.koppen@molde.kommune.no
71 16 66 35

dag.sovik@rauma.kommune.no

cato.andersen@stranda.kommune.no
70 19 95 57

fritz.ostrem@sula.kommune.no
bjorn.rokkum@sunndal.kommune.no
michal.heimlund@surnadal.kommune.no

70 24 63 33

ivar@sykkylven-energi.no

Tingvoll kommune

Miljøing

Sondre R. Grimsmo

Midtvågvegen 2

6630 TINGVOLL

91 13 63 29

sondre.rokstad.grimsmo@tingvoll.kommune.no

Ulstein kommune

Leder

Odd Kåre Wiik

Postboks 143

6067 ULSTEINVIK

91 61 63 81

odd.kare.wiik@ulstein.kommune.no

Vanylven kommune

Ingeniør

Mads Aleksander Kjelstadli

Rådhuset

6143 FISKÅ

90 99 23 69

mads.aleksander.kjelstadli@vanylven.kommune.no

Vestnes kommune

Ingeniør

Arve Rekdal

Rådhuset

6390 VESTNES

97 48 48 19

arve.rekdal@vestnes.kommune.no

Volda kommune

Ingeniør

Lars Fjærvold

Stormyra 2

6100 VOLDA

90 86 38 46

lars.fjervold@volda.kommune.no

Ørsta kommune

Leder Drift

Ole Idar Fiksdal

Dalevegen 6

6150 ØRSTA

90 28 41 48

70 04 97 69

ole.idar.fiksdal@orsta.kommune.no

Ålesund kommune

Avdelingsleder

Bjørn Skulstad

Postboks 1521

6025 ÅLESUND

91 67 01 70

70 16 27 26

bjorn.skulstad@alesund.kommune.no

Batnfjord Vassverk SA

Assosiert

Ola Hoftun

6631 BATNFJORDSØRA

95 83 03 87

Brattvåg vassverk SA

Assosiert

Nils Chr Skaar

Postboks 129

6282 BRATTVÅG

91 51 22 24

Ellingsøy vassverk SA

Assosiert

Harald Skorgevik

Øvre Remaveg 10

6057 ELLINGSØY

41 50 69 08

Fjørtoft vassverk SA

Assosiert

Odd-Einar Fjørtoft

6294 FJØRTOFT

Halsabygda Vassverk SA

Assosiert

Nils T. Halse

6680 HALSANAUSTAN

post@batnfjordvassverk.no
post@bravass.no
91 51 86 65

post@evv.no

90 52 56 59

70 21 14 40

odd-ein@online.no

91 62 79 77

71 55 96 09

nils.halse@halsabygda.no

Herøy Vasslag SA

Assosiert

Marius Snekvik

Kvithaugmyra 71

6092 FOSNAVÅG

91 54 42 66

91 18 33 88

post@heroy.vasslag.no

Hoel vassverk SA

Assosiert

Roald Gustad

Holsveien 52

6531 AVERØY

91 32 48 20

45 51 74 18

roalgus@online.no; post@hoelvassverk.no

Indre Averøy vannverk SA

Assosiert

Arnstein Dragsten

Sørheimsveien 5

6531 AVERØY

91 37 36 37

post@iavsa.no

Liabygda vassverk SA

Assosiert

Kjartan Olav Lied

6212 LIABYGDA

41 37 41 43

kjartan.lied@gmail.com

Mattilsynet Region Midt,
avdeling Nordmøre og
Romsdal

Assosiert

Kjersti Brandsar

Fabrikkvegen 13

6415 MOLDE

97 12 21 28

22 77 84 99

kjersti.brandsar@mattilsynet.no

Mattilsynet Region Midt,
avdeling Sunnmøre

Assosiert

Per-Hallgeir Mørkeseth

Nedre Klokkarsundvegen 2

6015 ÅLESUND

91 52 38 48

22 77 88 17

per-hallgeir.morkeseth@mattilsynet.no

Norddal Vassverk SA

Assosiert

Oddmund Dalhus

6214 NORDDAL

91 51 17 96

70 25 92 39

o.dalhus@gmail.com

Nord-Tustna og Leira
vassverk SA

Assosiert

Jan-Erik Sørnes

6590 TUSTNA

45 86 62 59

71 52 01 18

driftsleder@ntlv.no

Stemmedal Vasslag SA

Assosiert

Alf Gunnar Skogen

Skyttenesvegen 7

6070 TJØRVÅG

91 10 24 80

stemmedal@tussa.com

Straumsnes vassverk SA

Assosiert

Tor Olav Vatn

Einsetåsen 15

6670 ØYDEGARD

90 79 25 03

torolav@tradbo.no

Syvde Vassverk SA

Assosiert

Ivar Arnesen

6140 SYVDE

99 53 53 94

Ivar.arnesen@gmail.com

Tresfjord vassverk SA

Assosiert

Steinar Kjersem

6391 TRESFJORD

91 70 31 56

Vestnes vassverk SA

Assosiert

Odd Skjegstad

Postboks 211

6399 VESTNES

Ytterdal Nye vassverk SA

Assosiert

Dag Arne Nydal

Postboks 23

6255 EIDSDAL

skjersem@mimer.no
71 18 03 11

47 35 35 13

vestnes@vassverk.net
d-nydal@online.no

Rev: 3.11.2021

REGNSKAP 2021
2021

2021

2020

Budsjett

Regnskap

Regnskap

RESULTAT
Inntekter
Utstillere konferanser og ekstra kursavgift
Kursavgift
Jubileumshefte
Andelseier Norsk vann. Ref kontingent
Finansisering Masterprogram. Refusjon
Medlemsinntekter
Renteinntekter
Sum inntekter
Kostnader
Tilskudd Masterprogram 2021
Andelseier i Norsk Vann
Jubileumshefte
Regnskapshonorar
Honorarer sekretæriat
Honorarer NTNU
Honorarer Asplan Viak
Honorarer Odin Prosjekt
Honorarer Borg Medier
VA-stilling NTNU
Honorarer diverse
Kontorrekvisita
Datakostnader
Møter, kurs, VA-konferansen
Møter i faggruppene
Driftsoperatørsamlinger
Styremøter diverse
Gaver
Bank og kortgebyrer
Andre kostnader

560 000

276 365
400 000
1 402 723
800
2 639 888

276 365
10 000
1 500 000

563 500
21 750
80 000
276 364

285 450

1 425 477

1 435 980

2 367 091

1 721 430

400 000
276 365
202 625
25 161

285 450
0
15 262

216 686
953 903
28 009
92 308

655 875

400 000

8 000
400 000
70 000
110 000
26 000

23 125
16 746
8 622
492 809

1 000
8 000

647

38 598
3 070
528

2 809 365

2 849 271

1 022 253

-169 477

-482 180

699 592

Kundefordringer
Bankinnskudd

14 887
1 376 989

13 397
1 638 136

Sum eiendeler

1 391 876

1 651 533

721 414
338 177
332 285

911 887
629 884
109 762

1 391 876

1 651 533

Sum kostnader
RESULTAT

112 265

3 731
19 739

BALANSE

Egenkapital vann 31.12
Egenkapital avløp 31.12
Leverandørgjeld
Sum egenkapital og gjeld

Vedlegg 4/22-2

Sak 5/22 – Godkjenning av strategiplan 2022-2025

Vedlegg

Som følge av nytt sekretariat er det utarbeidet en ny strategiplan.

5/22-3

Det er foreslås at strategiplanen vedtas av årsmøtet hvert 4. år og at det årlige
handlingsprogrammet vedtas i styret.
I strategiplanene er det bla redegjort for:
-

Dagens assistanse og tjenestetilbud
Utfordringer
Organisasjonsutvikling og nye tjenester

Det har kommet spørsmål om Driftsassistansen kan bidra i prosjekt for medlemmene
som ikke faller inn under de tradisjonelle oppgavene, eksempelvis eier utstyr for
nødvann for en gruppe kommuner. Styret er positive til dette, men ønsker å legge dette
fram for årsmøtet.

Forslag til vedtak:
Strategiplanen vedtas som framlagt.
Driftsassistansen kan påta seg eierskap til utstyr, administrere eller arrangere prosjekt eller
lignende for et medlem eller en gruppe medlemmer så fremt alle kostnader med dette blir
dekket. Det må ikke gå på bekostning av foreningens øvrige arbeid, medføre risiko eller bryte
med foreningens ideer/prinsipper.
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1

Bakgrunn

Styret vedtok på styremøte 2. desember 2021 at det skal utarbeides en strategiplan som grunnlag for
Driftsassistansens virksomhet i perioden 2022-2025. Det er i vedtaket ikke lagt noen premisser eller mandat for arbeidet med strategiplanen. Et forslag til strategiplan skal behandles på styremøte 25. april 2022,
og deretter legges fram for årsmøtet 11. mai 2022.

2
2.1

Dagens driftsassistanse
Organisasjon

2.1.1 Forening
Driftsassistansen er organisert som en forening uten økonomisk formål, og er et selveiende og selvstendig rettssubjekt med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld. Foreningen er registrert i Enhetsregisteret,
og kan som selvstendig rettssubjekt inneha selvstendige rettigheter og plikter, herunder inngå avtaler,
gjøre innkjøp, ta opp lån og være part i rettssaker.

2.1.2 Organisasjonskart
Figur 1 viser hvordan Driftsassistansen er organisert. Årsmøtet er driftsassistansens øverste organ, og
mellom årsmøtene ledes foreningen av et styre som velges av årsmøtet. Det er opprettet 2 faggrupper,
Faggruppe for Moldeprosessen og Faggruppe for avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere, samt
oppnevnt en kontaktperson hos hvert medlem.

Figur 1: Organisasjonskart for Driftsassistansen.
Kjerneaktiviteten til faggruppene er utveksling av driftserfaringer gjennom plenumsdiskusjoner, men kompetanseheving gjennom innlegg fra konsulenter og utstyrsleverandører er også et sentralt element. I tillegg legges det opp til omvisning på renseanlegg og demonstrasjon av metoder og utstyr i felt. Gjennom
deltakelse i faggruppene får medlemmene tilgang til oppdatert kunnskap, og blir en del av et nettverk for
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råd og driftserfaringer som gir grunnlag for forbedringer i egne anlegg. For hver faggruppe har styret oppnevnt fagkomitéer som i samarbeid med sekretariatet er ansvarlig for programmet på møtene i faggruppene.
Kontaktpersonens rolle og ansvar er ikke definert i vedtektene. I de årlige handlingsprogrammene er kontaktpersonen omtalt slik: «Kontaktpersonen er sekretariatets fagkontakt hos medlemmene, og er ansvarlig for intern informasjon om Driftsassistansen i sin kommune/sitt vannverk».

2.1.3 Medlemmer
Kommuner og kommunale og interkommunale VAR-selskap (interkommunale selskap eller foretak etter
lov om interkommunale selskap/kommuneloven eller kommunale aksjeselskap hvor kommunen har aksjemajoriteten) kan opptas som medlemmer, mens andre offentlige etater og organer kan opptas som assosierte medlemmer. Vannverk som er organisert som samvirkeforetak, kan etter eget ønske opptas som
fullverdige medlemmer eller assosierte medlemmer dersom kommunen som vannverket er hjemmehørende i også er medlem.
Driftsassistansen har per dato følgende medlemmer: 25 kommuner og 17 samvirkevannverk i Møre og
Romsdal, 2 kommuner i Trøndelag og Mattilsynet Region Midts 2 avdelinger i fylket. Ingen av samvirkevannverkene har status som fullverdige medlemmer. De assosierte medlemmene har tilgang til alle tjenestene som tilbys gjennom Driftsassistansen, men har ikke stemmerett i styret og årsmøtet. Alle kommunene i Møre og Romsdal er medlemmer i Driftsassistansen, med unntak av Kristiansund som sa opp
sitt medlemskap 1. januar 2017 etter å ha vært medlem fra oppstart av foreningen i 1990.

2.1.4 Sekretariatet
Foreningen har ingen ansatte. Et rådgivende ingeniørfirma, en kommune, et kommunalt eller interkommunalt selskap eller en annen organisasjon med nødvendig fagkompetanse skal i henhold til vedtektene
være sekretariat for foreningen. Det er inngått kontrakt med Asplan Viak AS for utførelse av sekretariatsfunksjonen for perioden mai 2021-mai 2023 med mulighet for forlengelse til mai 2025.

2.1.5 Styringsdokumenter
Styret skal i henhold til vedtektene utarbeide forslag til årlige handlingsprogram, årsmeldinger, budsjett og
medlemsavgifter som skal godkjennes av årsmøtet. Årsmøtet skal i henhold til vedtektene normalt holdes
i mai hvert år. Styret er gjennom vedtektene gitt fullmakt til å ta stilling til eventuelle forslag til utredninger
og prosjekter som ikke er inntatt i de årlige handlingsprogrammene, og avgjøre om disse faglig og økonomisk ligger innenfor foreningens virkeområde.

2.1.6 Samarbeidspartnere
2.1.6.1 Norsk Vann
Norsk Vann 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 Hareid, Heim, Herøy, Molde, Rauma, Smøla, Stranda, Sykkylven og Ålesund, som er ordinære hovedmedlemmer i Norsk Vann.
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2.1.6.2 Samarbeidsforum Møre og Romsdal
Det ble i 2009 inngått en samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Ålesund (NTNU i Ålesund fra 1. januar
2016), Norsk Vann BA, Møre og Romsdal fylkeskommune og Ålesund kommune. Senere har også Kristiansund kommune, Molde kommune og Driftsassistansen (2015) blitt avtalepartnere. Samarbeidsforumet
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 overensstemmelse med avtalen opprettet en samarbeidskomité med representanter fra hver avtalepart. Styreleder er Driftsassistansens representant i komitéen.
NTNU i Ålesund er sekretariat for komitéen og ansvarlig for utarbeidelse av årsplaner, budsjett og årsrapporter. I samarbeidsavtalen er det listet opp aktuelle samarbeidstiltak som kan bidra til å oppfylle målsetningen med avtalen, men det er understreket at omfanget av tiltak må bestemmes med utgangspunkt i
avtalepartene sine muligheter til å bistå med ressurser (økonomi og personell). Hver enkelt avtaleparts
bidrag skal i utgangspunktet inntas i årsplaner som skal godkjennes av samarbeidskomitéen.

2.2

Personellressurser

Driftsassistansen startet som et prøveprosjekt for vannforsyning i 1990, og ble etablert på permanent basis i 1993. I 1996 ble ordningen utvidet til å omfatte avløp. Figur 1 gir en oversikt over dokumentert tidsforbruk for sekretariatet for perioden 1993-2021.

Figur 2: Driftsassistansen. Tidsforbruk sekretariatet 1993-2021
Møre og Romsdal fylkeskommune v/Regional- og næringsavdelinga var sekretariat fram til mars 2012, og
i disse årene var det jevnt over høy aktivitet, selv om fylkeskommunen i perioder hadde begrenset kapasitet på grunn av sviktende rekruttering. På det meste ble det stilt til disposisjon inntil 2,5 årsverk, og i perioden 1993-2007 ble det i gjennomsnitt benyttet 1,43 årsverk (1 årsverk= 1 750 timer).
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Fra 2008 lyktes ikke fylkeskommunen med å rekruttere nytt personell med VA-kompetanse til 2 stillinger
som i sin helhet var avsatt til Driftsassistansen. Dette medførte at personellressursene i sekretariatet ble
redusert til en stilling med ca. 0,5 årsverk disponibelt til Driftsassistansen. Da denne stillingen også ble
stående ledig, valgte fylkeskommunen i mars 2012 å trekke seg ut av Driftsassistansen på grunn av den
vanskelige rekrutteringssituasjonen for VA-ingeniører.
Sivilingeniør Gjestad AS var sekretariat for Driftsassistansen fra mars 2012 til februar 2018, mens NTNU i
Ålesund var sekretariat i perioden mars 2018 til april 2021. I perioden 2012-2019 ble det i gjennomsnitt
benyttet 0,61 årsverk til sekretariatet. I 2020 var tidsforbruket betydelig lavere på grunn av covid-19-epidemien.

2.3

Økonomi

2.3.1 Utgifter
Figur 3 viser årlige utgifter for perioden 1993 til 2021 i nominelle kroner. I tillegg er virkningen av prisstigningen visualisert i stolpediagrammet med grønn farge. Konsumprisindeksen (KPI Totalindeks) er benyttet for omregning til 2021-kroner.

Figur 3: Driftsassistansen. Utgifter 1993-2021
Da fylkeskommunen var sekretariat, ble arbeidet utført som en integrert del av fylkeskommunens forvaltningsoppgaver, og lønn, sosiale kostnader, kontorutgifter m.m ble dekket av fylkeskommunen. Brutto
lønnskostnader for fylkeskommunen er beregnet med utgangspunkt i nettolønn for overingeniør ved regional- og næringsavdelinga i 2011 med vanlige påslag for sosiale kostnader m.m.

2.3.2 Finansiering
Etter at fylkeskommunen trakk seg ut av Driftsassistansen, har medlemsavgiften vært den viktigste finansieringskilden, se Figur 4. I perioden 1993-2001 var statstilskudd til ulike fellesprosjekt også en betydelig
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finansieringskilde. Det ble gitt 50 % tilskudd til blant annet eksempler/maler på driftsinstrukser for vannverk og avløpsrenseanlegg, hovedplaner for vannforsyning, saneringsplaner for avløp, beredskapsplaner
for vannforsyning og planer for rehabilitering og spyling/pluggrensing av vannledningsnettet.

Figur 4: Driftsassistansen. Finansiering 1993-2021
Fylkeskommunen bevilget i 2012 et omstillingstilskudd på kr 465 000, men medlemsavgiftene ble fra
2013 vesentlig høyere da fylkeskommunen ikke lenger dekket kostnadene for sekretariatet. Fra 2012 har
leverandørutstillingen i tilknytning til VA-konferansene vært en vesentlig finansieringskilde.
I perioden etter 2012-2020 har det kun vært gjennomført ett fellesprosjekt. Prosjektet, med tittel «Lekkasjereduksjon på vannledningsnettet», bestod av følgende hovedaktiviteter:
1) Etablering av faggruppe for lekkasjesøking på vannledningsnettet
2) Kartlegging av status
3) Utarbeidelse av forprosjekt for lekkasjereduksjon
Faggruppen ble etablert i juni 2015, mens statuskartleggingen og forprosjektet ble utført i 2016/2017.
Faggruppen og statuskartleggingen ble finansiert av medlemsavgiftene, mens forprosjektet ble dekket
fullt ut av prosjektdeltakerne (spleiselag).
Det er ikke kursavgift for medlemmene i Driftsassistansen, og det er bare VA-konferansen som er åpnet
for deltakelse fra ikke-medlemmer. For disse avkreves det en konferanseavgift på kr 3 000/1 500 for deltakelse begge dager/en dag.

2.3.3 Medlemsavgifter - beregningsnøkkel
Driftsassistansen ble startet opp som et prøveprosjekt i 1990, og ble videreført på permanent basis fra
1993. I prøveperioden omfattet assistansen kun vannforsyning. Kostnadene ble dekket gjennom tilskudd
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fra fylkeskommunen (50 %) og årlige medlemsavgifter, som bestod av en grunnavgift på kr 8 000 per
kommune og en anleggsavgift på kr 3 700 per vannverk.
I 1994 ble det innført en ny beregningsnøkkel for medlemsavgiftene basert på folketallet i kommunene og
antall personer tilknyttet andelsvannverkene (samvirkevannverk etter 2008). Andelsvannverkene betalte
halv medlemsavgift, mens offentlige etater og organer som kunne opptas som assosierte medlemmer,
betalte en fast avgift som i 1993 var kr 2 000. Grunnavgiften (minimumsavgift) var kr 12 000.
Da Driftsassistansen ble utvidet til å omfatte avløp i 1996, ble beregningsnøkkelen endret til å bestå av 2
grunnavgifter, en for vann og en for avløp, og avgiften for offentlige etater og organer som kunne opptas
som assosierte medlemmer, ble satt til 20 % av grunnavgiften. I 1998 ble det gjort en endring i beregningsnøkkelen etter at sekretariatet hadde fått signal om at avgiftsnivået var i ferd med å passere «smertegrensen» for de største kommunene. Det er senere ikke gjort endringer i beregningsnøkkelen, som er
vist i Tabell 1 og visualisert i Figur 5.
Tabell 1: Gjeldende modell for beregning av medlemsavgifter
Antall personer

Avgiftsberegning

< 5 000

Grunnavgift (G)

5 000 - 10 000

Som for 5 000 personer + 0,1G per 1 000 personer over 5 000

10 000 - 20 000

Som for 10 000 personer + 0,05G per 1 000 personer over 10 000

> 20 000

Som for 20 000 personer + 0,025G per 1 000 personer over 20 000

Figur 5: Nøkkel for beregning av medlemsavgifter. Eksempel på beregning av medlemsavgift for kommuner med utgangspunkt i en grunnavgift på kr 15 000 for vann og kr 15 000 for avløp. Samvirkevannverkene betaler halv medlemsavgift av vanndelen.
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2.3.4 Merverdiavgift
2.3.4.1 Registreringsplikt i Merverdiavgiftsregisteret
All omsetning av varer og tjenester er merverdiavgiftspliktig med mindre det foreligger et unntak eller fritak i merverdiavgiftsloven. Næringsdrivende og offentlig virksomhet skal i henhold til lovens § 2-1 registreres i Merverdiavgiftsregisteret når omsetning og uttak som er omfattet av loven til sammen har oversteget 50 000 kroner i en periode på 12 måneder. For veldedige og allmennyttige institusjoner er beløpsgrensen 140 000 kroner. Driftsassistansen faller ikke inn under begrepet veldedige og allmennyttige institusjoner, og den aktuelle beløpsgrensen er derfor kr 50 000.
Driftsassistansen er en ideell forening, som med unntak av kursavgifter/utstillingsvederlag fra ikke-medlemmer i forbindelse med den årlige VA-konferansen, finansieres gjennom medlemskontingenter (medlemsavgifter). Medlemskontingenten faller i hovedsak inn under unntaksbestemmelsen i merverdiavgiftsloven § 3-13, se kapittel 2.3.4.3.
Kursavgifter fra ikke-medlemmer og vederlag for leverandørutstillinger regnes som næringsvirksomhet
etter merverdiavgiftsloven, og skal derfor faktureres med utgående merverdiavgift. Da inntektene overstiger kr 50 000, skal Driftsassistansen registreres i Merverdiavgiftsregisteret.

2.3.4.2 Unntak for undervisningstjenester
Undervisning er i utgangspunktet unntatt merverdiavgift, men det er stor usikkerhet rundt hva som faktisk
kan defineres som undervisning. Unntaket er hjemlet i merverdiavgiftsloven § 3-5:
§ 3.5. Undervisningstjenester mv.
(1) Omsetning og formidling av undervisningstjenester er unntatt fra loven.
(2) Unntaket omfatter også andre varer og tjenester som omsettes som et naturlig ledd i ytelsen av undervisningstjenester.
Fra «Merverdiavgiftshåndboken» (17. utgave 2021) som gis ut av Skatteetaten og omtaler bestemmelsene i merverdiavgiftsloven med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis, siteres følgende relevante
fortolkninger av § 3-5:
Undervisningsinstitusjonens administrasjon av eget opplæringstilbud vil åpenbart være unntatt. Andre institusjoners organisering/administrasjon vil ikke være unntatt dersom det ikke også ytes undervisningstjenester.
Underleverandørers utarbeiding av kursinnhold/-materiale er ikke omfattet av unntaket.
Virksomhet som består i å tilrettelegge for kurs, konferanser, møter mv. (bestilling av møtelokaler, overnatting og servering), men som ikke har noe å gjøre med selve innholdet i arrangementet, er ikke omfattet
av unntaket.
En som introduserer debattdeltakere, forelesere og/eller fungerer som møteleder eller konferansier, anses ikke å utføre undervisningstjenester.
Det framgår ellers av «Merverdihåndboken» at det i begrepet undervisning ligger et klart element av dialog mellom lærer og student, og at ferdigspilte nettbaserte kurs med begrenset dialogmulighet derfor som
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hovedregel ikke omfattes av unntaket. Undervisning og opplæring brukes ofte synonymt og omfatter både
teoretisk og praktisk undervisning/opplæring.
Mens undervisning er fritatt for merverdiavgift, regnes informasjonsformidling som avgiftspliktig. Det kan
være vanskelig å skille mellom disse begrepene, og det vil derfor lett oppstå «gråsoner» i forhold til
spørsmålet om avgiftsplikt for kurs og konferanser.
Driftsassistansen tjenestetilbud omfatter per i dag følgende aktiviteter som inneholder elementer av både
kunnskapsformidling og informasjons-/erfaringsutveksling: En årlig VA-konferanse med leverandørutstilling, en 2-dagers samling for driftsoperatørene og årlige møter for faggruppene. Det må da gjøres en helhetsvurdering, og denne tilsier at aktivitetene er avgiftspliktige da hovedformålet er kunnskapsformidling
og utveksling av erfaringer gjennom foredrag og plenumsdiskusjoner.
Dersom Driftsassistansen i framtiden ønsker å arrangere mer spesialiserte kurs (opplæring), hvor den
som underviser ikke får noe kunnskap tilbake (lærer-elev situasjon), vil disse kursene ikke være avgiftspliktige.

2.3.4.3 Unntak for ideelle organisasjoner og foreninger
Unntaket er hjemlet i merverdiavgiftsloven § 3-13:
§ 3-13. Ideelle organisasjoner og foreninger
(1) Omsetning av varer og tjenester fra ideelle organisasjoner og foreninger er unntatt fra loven dersom
vederlaget mottas i form av medlemskontingent. Det er et vilkår at omsetningen er ledd i organisasjonens
ideelle virksomhet. Unntaket omfatter ikke tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer.
(2) Omsetning av tjenester fra ideelle organisasjoner og foreninger til ledd innenfor samme organisasjon
er unntatt fra loven. Det er et vilkår at tjenestene er direkte knyttet til organisasjonens ideelle virksomhet.
(3) Departementet kan gi forskrift om utfylling og gjennomføring av denne paragrafen, herunder om vilkår
for unntak og registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. av regnskapsopplysninger. Departementet kan
også gi forskrift om at ideelle organisasjoner og foreninger likevel skal beregne og betale merverdiavgift
dersom unntaket i første ledd medfører vesentlige konkurransevridninger i forhold til avgiftssubjekter som
omsetter tilsvarende varer og tjenester. Skattekontoret kan treffe enkeltvedtak om at en eller flere enheter
eller ledd innen en organisasjon ikke omfattes av unntaket i annet ledd.
Tredje ledd, annet punktum åpner for at det kan gis forskrift om at ideelle organisasjoner og foreninger
likevel skal beregne og betale merverdiavgift dersom unntaket i første ledd medfører vesentlig konkurransevridning i forhold til andre avgiftsregistrerte virksomheter. Finansdepartementet har til nå ikke benyttet
denne muligheten i merverdiavgiftsforskriften.
I første ledd er det oppstilt tre vilkår som må være oppfylt for at unntaket skal komme til anvendelse:
1) Omsetningen må skje fra en ideell organisasjon eller forening.
2) Vederlaget må mottas i form av medlemskontingent.
3) Omsetningen må skje som ledd i organisasjonens ideelle virksomhet.
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Det er ikke gitt noen legaldefinisjon, hverken i loven eller i forskriften, av begrepene «ideelle organisasjoner eller foreninger», «medlemskontingent» eller «ledd i organisasjonens ideelle virksomhet». Det sentrale spørsmålet ved tolkning av denne unntaksbestemmelsen er dermed hva som menes med ideelle foreninger og medlemskontingent, og hva det betyr at omsetningen skal skje som ledd i organisasjonens
ideelle virksomhet.
Skatteetaten har ved behandling av klagesaker gitt uttrykk for at begrepet ideelle foreninger tradisjonelt
omfatter foreninger som omtales som «ikke-økonomiske», mens medlemskontingent oppfattes som et
periodisk og obligatorisk vederlag som gir tilgang til kollektive tjenester for å ivareta en bestemt interesse.
Når det gjelder begrepet «som ledd i organisasjonens ideelle virksomhet», tilsier dette at det må være en
«viss tilknytning mellom kontingenten og det ideelle formålet».
Driftsassistansen er i Enhetsregisteret registrert som en forening uten økonomisk formål, og medlemmene avkreves en årlig medlemskontigent (medlemsavgift) som fastsettes av årsmøtet. Med unntak av
VA-konferansen, som er delfinansiert gjennom kursavgift/utstillingsvederlag for ikke-medlemmer, er medlemstjenestene finansiert fullt ut gjennom medlemskontingenten.
Det er også en klar sammenheng mellom kontingenten og det ideelle formålet. I henhold til vedtektene
har foreningen som mål «å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og avløpsanleggene i
kommunene i Møre og Romsdal samt nærliggende kommuner til Møre og Romsdal gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, faglig oppdatering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi». Under «arbeidsform» er medlemstjenestene beskrevet slik: «I samarbeid med medlemmene skal sekretariatet arrangere
konferanser, kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger, studieturer og fellesprosjekt samt bistå medlemmene med annen kunnskapsformidling.»
Vilkårene for å unnta medlemskontingenten for merverdiavgift med hjemmel i merverdiavgiftsloven
§ 3-13 anses derfor for å være oppfylt i forhold til dagens medlemstjenester, som omfatter VA-konferansen, kurs, møter i faggruppene, driftsoperatørsamlinger og annen kunnskapsformidling (svartjeneste og
drift av hjemmeside), samt eventuelle nye tjenester som studieturer og rekrutteringsarbeid.
Noen av medlemstjenestene kan medføre konkurransevridning i forhold til eksterne virksomheter som
tilbyr de samme tjenestene med merverdiavgift. Omsetningen anses i så fall å være utenfor foreningens
ideelle virksomhet, og vil utløse avgiftsplikt etter merverdiavgiftsloven da det er ikke anledning til å kamuflere et avgiftspliktig vederlag som kontingent. Dette gjelder særlig fellesprosjekt og individuelt tilpasset
kompetansestøtte/teknisk assistanse, og det må foretas en nærmere vurdering av om det foreligger avgiftsplikt. Denne avklaringen må gjøres av skattejurist, eventuelt av Skatteetaten, med utgangspunkt i en
konkret og detaljert beskrivelse av innholdet i disse tjenestene.

2.3.5 Bokføringsplikt, regnskapsplikt og skatteplikt
Driftsassistansen er en ikke-økonomisk forening, og foreninger uten økonomisk formål har ikke regnskapsplikt etter regnskapsloven dersom foreningen har mindre enn 20 ansatte, eller eiendeler som ikke
overstiger 20 millioner kroner. Dersom det ikke er regnskapsplikt, er det naturlig nok heller ikke revisjonsplikt etter revisorloven. Foreningen er iht. unntaksbestemmelser i skatteloven § 2-32 fritatt for formues- og
inntektsskatt.
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Driftsassistansen er per dato ikke registrert i Merverdiavgiftsregisteret, da vilkårene for å unnta medlemsavgiften for merverdiavgift anses for å være oppfylt for dagens medlemstjenester, som omtalt under kapittel 2.3.4.3.
Det har videre vært lagt til grunn at kursavgifter for ikke-medlemmer, og vederlag for utstillere på VA-konferansen, har vært unntatt fra merverdiavgift med hjemmel i unntaksbestemmelsen i merverdiavgiftsloven
§ 3-5, som gjelder undervisningstjenester. Med utgangspunkt i diskusjonen under kapittel 2.3.4.2, må det
konkluderes med at disse inntektene ikke omfattes av unntaksbestemmelsen. Da inntektene overstiger
kr 50 000 i en periode på 12 måneder, skal Driftsassistansen derfor registreres i Merverdiavgiftsregisteret. Dette innebærer også at Driftsassistansen iht. skatteforvaltningsloven § 8-3 er bokføringspliktig etter
bokføringsloven.
Virksomheter som kun er bokføringspliktige, trenger ikke å utarbeide årsregnskap (resultat, balanse, noter, årsberetning) etter regnskapsloven, men det må føres regnskap etter bokføringsreglene som grunnlag for innsending av mva-meldinger (annenhver måned) og dokumentasjon av alle inntekter og utgifter.

2.3.6 Regnskapssystem
Sekretariatet førte i perioden 2012-2017 et driftsregnskap i excel som dokumentasjon på inntekter og utgifter for de ulike hovedaktivitetene som var inntatt i handlingsprogram og årsbudsjett. Regnskapssystemet Conta ble benyttet til fakturering, og årsregnskapet ble revidert av revisor som var godkjent av Finanstilsynet.
Fra 2018 har Driftsassistansen benyttet Økonomiservice AS som ekstern regnskapsfører, og regnskapet
har av den grunn ikke blitt revidert. Regnskapssystemet Visma benyttes for fakturering og føring av regnskap etter regnskapsloven (resultat og balanse) med standardisert kontoplan. Regnskapssystemet forenkler innsending av mva-meldinger og har nyttige rapporteringsfunksjoner, men kontoplanen bør tilpasses slik at inntekts- og kostnadskontoene samsvarer med årsbudsjettene til Driftsassistansen. Det vil
være mest praktisk at sekretariatet er ansvarlig for all fakturering, regnskapsførsel og innsending av mvameldinger. Årsregnskapet bør da revideres av godkjent revisor.

2.4

Tjenester som tilbys av Driftsassistansen i dag

2.4.1 VA-konferansen
VA-konferansen er vannbransjens viktigste møteplass i Møre og Romsdal. På konferansen kan man
knytte kontakter og møte kolleger fra kommuner, vannverk, myndigheter, konsulenter, leverandører og
entreprenører for erfaringsutveksling, drøfting av faglige problemstillinger og oppdatering om nyheter i
bransjen. Det legges vekt på å formidle erfaringer og synspunkter fra alle aktørene i bransjen, og leverandører av ulike produkter og tjenester innen VA-sektoren presenterer seg på stands i tilknytning til konferanselokalene.

2.4.2 Faggrupper
Kjerneaktiviteten til de 2 faggruppene (Moldeprosessen og avløpsrensing) er utveksling av driftserfaringer
gjennom plenumsdiskusjoner, men det legges også opp til kompetanseheving gjennom innlegg fra konsulenter og utstyrsleverandører og omvisning på vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg.
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Målgruppen for faggruppene er driftsansvarlige og driftsoperatører, men møtene i faggruppene er også
nyttige for personell som er ansvarlig for planlegging og prosjektering av nye/oppgradering av gamle anlegg.

2.4.3 Driftsoperatørsamlinger
Målgruppen for den årlige driftsoperatørsamlingen er driftsledere, driftsoperatører og fagarbeidere med
ansvar for daglig drift og vedlikehold av VA-anleggene. På samlingene legges det vekt på å presentere
løsninger og utstyr som er direkte relatert til driftsoperatørenes hverdag. Målet er at faglige innlegg skal
presenteres på et nivå som sikrer at deltakerne har direkte praktisk nytte av å ha deltatt på samlingene.
Leverandører som holder innlegg på samlingene, får anledning til å presentere sine tjenester og produkter på stands i tilknytning til samlingslokalene.

2.4.4 Fellesprosjekt
Driftsassistansen har gjennomført i underkant av 60 fellesprosjekt knyttet til ulike tema, blant annet ledningskart, lekkasjesøking, grunnvann, vannbehandling, trykkreduksjon, trykkøkning og driftsinstrukser.
Løsning av felles utfordringer gjennom prosjektsamarbeid har erfaringsmessig vært svært vellykket. Kommunene/vannverkene har ofte samme type problem og oppgaver som skal løses, og det er da rasjonelt å
samarbeide for å unngå dobbeltarbeid og oppnå besparelser, kompetanseheving og raskere framdrift.
Etter 2009 har det på grunn av begrenset kapasitet/avgrenset timebudsjett hos sekretariatet blitt gjennomført kun ett fellesprosjekt (lekkasjereduksjon på vannledningsnettet i 2017/2018).

2.4.5 Annen kunnskapsformidling
Hjemmesiden er den viktigste kanalen for informasjon fra Driftsassistansen. Her blir det lagt ut nyheter,
dokumentasjon fra arrangementer og rapporter fra fellesprosjekt m.m. Sekretariatet formidler også erfaringer via svartjeneste per telefon, og har et begrenset tilbud på kompetansestøtte per e-post.

3
3.1

Dagens tilstand i vann- og avløpsbransjen gir grunn til bekymring
Innledning

Abonnentene oppfatter i hovedsak kvaliteten på de kommunale vann- og avløpstjenestene som tilfredsstillende. Drikkevannet oppfattes som helsemessig trygt i den forstand at de fleste abonnenter får helsemessig trygt drikkevann i springen, avløpsvannet transporteres bort og ikke-planlagte avbrudd i vannforsyningen er på landsbasis bare ca. 0,2 timer per innbygger.
Den kommunale vann- og avløpstjenesten sliter likevel med klare mangler som krever økt innsats de
nærmeste årene. Noen av utfordringene krever umiddelbar handling og økt innsats i en kortere periode,
mens andre har et lengre og varig perspektiv. De største utfordringene er knyttet til rekruttering av kompetanse, fornyelse av ledningsnettet, klimatilpasning og overvannshåndtering i byer og tettsteder, kommunenes rolle som tilsynsmyndighet for avløpsanlegg og sikkerhet og beredskap i vannforsyningen.

3.2

Rekrutterings- og kompetanseutfordringen

Norsk Vann har kartlagt rekrutterings- og kompetansebehovet i VA-bransjen og vurdert behovet opp mot
dagens situasjon, samt utarbeidet behovsprognoser for 2020-2050. Dersom utdanningsinstitusjonene
greier å opprettholde dagens nivå på antall nyutdannede sivilingeniører og ingeniører med VA-kompe-
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tanse, vil VA-bransjen samlet sett være godt rustet med tanke på rekruttering, men rekrutteringen til kommunene gir grunn til bekymring.
I 2020 var det 210 sivilingeniører og 701 ingeniører i kommuner og kommunale selskaper, mens det i
2013 var 254 sivilingeniører og 841 ingeniører. Samtidig med denne drastiske nedgangen i antall ansatte
med ingeniørkompetanse i kommunene, har antall ansatte sivilingeniører hos konsulentselskaper økt
med hele 76 % for sivilingeniører og 24 % for ingeniører. En økende andel av det faglige arbeidet innen
VA-sektoren er med andre ord overført fra kommunene til konsulentbransjen.
Når det gjelder nye driftsoperatører, er utfordringen større enn for sivilingeniører og ingeniører. I 2020 var
det totalt 3 039 driftsoperatører i VA-bransjen, fordelt på 1 878 på ledningsnett, 592 på vannbehandling
og 560 på avløpsrensing. Behovet for rekruttering av nye driftsoperatører er beregnet til 191 per år i perioden 2020-2029, mens det de siste årene har blitt utdannet i gjennomsnitt 139 driftsoperatører gjennom
Norsk Vanns driftsoperatørutdanning (3-ukers kurs) for vannverk, avløpsrenseanlegg og VA-transportsystemer. Behovet for opplæring er størst på VA-transportsystemer. De siste 3-4 årene er det i gjennomsnitt bare 16 personer per år som har tatt dette kurset.
Driftsassistansen gjennomførte i februar 2017 en spørreundersøkelse for å kartlegge status og utfordringer knyttet til rekruttering av sivilingeniører og ingeniører i VA-sektoren i kommunene i Møre og Romsdal. Undersøkelsen omfattet 28 av 36 kommuner. Figur 6 viser antall årsverk i kommunene i forhold til
kommunestørrelse.

Figur 6: Ingeniør-/sivilingeniør VA. Antall årsverk i 28 kommuner i Møre og Romsdal i 2017
(Kilde: Driftsassistansen, spørreundersøkelse i februar 2017)
Spørreundersøkelsen viste at fagmiljøene var små og sårbare i alle kommunene, med unntak av de to
største kommunene med 27 000 og 47 000 innbyggere. I 4 kommuner var det ingen ingeniører med VAfaglig bakgrunn, og i 12 kommuner var det bare en ingeniørstilling. I fire av disse kommunene var den
ene stillingen også tillagt andre oppgaver. Det var bare 6 kommuner som hadde sivilingeniør VA, og av
totalt 11 stillinger var 5 ansatt i den største kommunen. Det var 0,16 sivilingeniører per ingeniør, mens det
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på landsbasis var 0,30 for kommuner og interkommunale selskaper. Holder man den største kommunen
utenom, var det 0,11 sivilingeniører per ingeniør. Det er ellers verdt å merke seg at hele 39 av totalt 79
årsverk var å finne hos de 2 største kommunene. Dette tilsvarte 49 % av totalt antall stillinger, mens innbyggertallet utgjorde 36 % av det samlede innbyggertallet for alle kommunene.
De 2 største kommunene oppga at det var litt/ganske utfordrende å rekruttere sivilingeniør VA og ikke/litt
utfordrende å rekruttere ingeniør VA, mens de øvrige kommunene oppga at det var henholdsvis meget
utfordrende og ganske utfordrende. Rekruttering av fagarbeidere ble generelt oppfattet som lite utfordrende uavhengig av kommunestørrelse.
Konklusjonen er at flertallet av kommunene i Møre og Romsdal sliter med å etablere robuste fagmiljø
med rett kompetanse og nok ressurser. Dette fører til at det meste av innsatsen begrenses til opprettholdelse av daglig drift.

3.3

Ledningsnettet forfaller og må fornyes

Norsk Vann har kartlagt det kommunale investeringsbehovet for vann og avløp i perioden 2021-2040. På
landsbasis er investeringsbehovet beregnet til 332 milliarder kr. Den største andelen av investeringsbehovet er knyttet til fornyelse av ledningsnettet, men det er også et økende behov for fornyelse av vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg, som nærmer seg slutten av sin levetid. Dette har store konsekvenser for gebyrene, og utløser et betydelig behov for tilgang på ressurser og kompetanse i kommunene.
Investeringsbehovet for Møre og Romsdal er beregnet til 21,3 milliarder kr. Prognoser for gebyrutvikling tilsier at gebyrene må økes med 125 % for vann og 203 % for avløp. Det er bare Nordland som har
en høyere forventet gebyrutvikling.

3.4

Overvannsproblemer i byer og tettsteder

Klimaendringene fører til mer nedbør, mer intense regnskyll og økt avrenning av overvann. Dette gir store
problemer med håndteringen av overvann i byer og tettsteder. Ledningsnettet er gammelt og underdimensjonert, og i tillegg øker belastningen på nettet på grunn av befolkningsøkning, økt fortetting og andre
inngrep. Det er anslått at de årlige skadene på grunn av overvannsflommer og tilbakeslag i avløpsledninger utgjør i størrelsesorden 1,6-3,6 milliarder kroner på nasjonalt nivå (NOU 2015:16 Overvann i byer
og tettsteder).
Konsekvensene av overvannsflommer kan reduseres ved å infiltrere vannet i størst mulig grad, samt ved
å bygge åpne overvannsdammer, fordrøyningsmagasin under bakken og lokale løsninger for å infiltrere
og forsinke overvannet (LOD). Samtidig må det etableres flomveier der vannet under ekstreme nedbørstilfeller kan renne kontrollert uten å gjøre for stor skade. Ved å velge løsninger som opprettholder vannets
naturlige kretsløp, kan man begrense skadevirkningene og samtidig skape positive elementer i by- og
tettstedsmiljøet (blågrønne strukturer).

3.5

Kommunene oppfyller ikke sitt ansvar som myndighet for avløpsanlegg

Kommunene er godkjennings- og tilsynsmyndighet for mindre avløpsanlegg (<50 pe) og utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelser under 2 000 pe til ferskvann og under 10 000 pe til sjø. Svært få

Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal

Side 15 av 32

Strategiplan for 2022-2025
kommuner fører et aktivt tilsyn, og ressursbehovet for gjennomføring av et systematisk tilsyn er stort. Det
er utfordrende å organisere arbeidet, og for mange kommuner vil det derfor være nødvendig å vurdere
om tilsynet må utføres gjennom interkommunalt samarbeid.

3.6

Skjerpede krav til sikkerhet og beredskap i vannforsyningen

Mattilsynet skjerper kravene til sikkerhet i vannforsyningssystemene. Et eksempel på dette er at større
vannverk kan bli pålagt å levere vann fra en reservekilde dersom leveransen fra hovedvannkilden svikter.
En reservekilde skal stå permanent i beredskap, og drikkevannsforskriftens krav til vannmengde, vannkvalitet og hygieniske barrierer skal være oppfylt. For mange vannverk vil dette medføre store investeringskostnader.
Drikkevannsforskriften § 7 krever at vannverkseier etablerer internkontroll for etterlevelse av forskriftens
krav til vannkvalitet, mengde og leveringssikkerhet. I noen tilfeller er det også egne bestemmelser i drikkevannsforskriften om hvordan kravene skal etterleves, herunder utarbeidelse av beredskapsplaner, plan
for beredskapsøvelser, plan for drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg og plan for vedlikehold og
fornyelse av distribusjonssystemet. Mange kommuner og vannverk har i liten grad gjennomført beredskapsøvelser, og mangler eller har behov for revisjon og oppgradering av IK-system og planer.

4
4.1

Hva må til for å løse bransjeutfordringene?
Statlige rammevilkår

Hva som må til for å oppfylle myndighetskravene og utvikle vann- og avløpstjenestene til å bli mer effektive, er diskutert i 2 sentrale rapporter: 1) Kommunal- og distriktsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet (7. januar 2022). Mulighetsstudie for VA-sektoren med samfunnsøkonomiske vannanalyser, 2) Norsk Vanns arbeidsgruppe for effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene (3. juni 2021). Effektivisering= organisering + teknologi + metodikk under forutsigbare rammebetingelser.
I mulighetsstudien er det dokumentert at det er de minste kommunene som i gjennomsnitt har størst behov for fornyelse av ledningsnettet, flest avbrudd i vannforsyningen, dårligst drikkevannskvalitet og i stor
grad mangler investeringsplaner og oversikt over tilstanden på ledningsnettet, herunder lekkasjer på
vannledningsnettet, innlekking av fremmedvann på avløpsnettet og overløp fra avløpsnettet. Dette er ikke
uventet, da gjennomføringsevne krever kompetanse og kapasitet. De minste kommunene sliter med å
rekruttere fagfolk i konkurranse med konsulentfirma og større kommuner, og i mangel av tilgjengelig VAkompetanse ansettes det gjerne personell med annen fagbakgrunn i ledige stillinger. Dette gir dårligere
betingelser for å håndtere VA-utfordringene.
Begge rapportene peker på større VA-organisasjoner som det klart viktigste tiltaket for å oppnå gode,
samfunnsøkonomiske løsninger for infrastruktur, drikkevannskilder og resipienter. Norsk Vanns arbeidsgruppe oppgir tilgang til kompetanse som «kritisk viktig», og at størrelse er «avgjørende».
I mulighetsstudien er det pekt på følgende alternativer til dagens organisering av VA-tjenestene:
1) Dagens modell, men med mer systematisk statlig styring: Mer detaljerte krav til rapportering
og obligatorisk benchmarking. Statlige myndigheter styrkes med nødvendige ressurser til å innføre
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detaljerte kvalitetskrav, samt systematisk følge opp med sanksjoner ved manglende oppfyllelse av
krav til for eksempel alternativ vannforsyning og tilstand på ledningsnettet. Kommunenes myndighetsansvar for avløp flyttes helt eller delvis til statsforvalteren.
2) Dagens modell, men med nasjonal delfinansiering: Reduserer betydningen av politiske insentiver til å redusere gebyrvekst. Kan gi insentiv til å etablere regionale, samfunnsøkonomisk lønnsomme løsninger.
3) Dagens modell, men med krav til kommunal organisering: Krav til fagfolk (kompetanse og antall stillinger) og selskapsorganisering kan gi bedre tilgang til kompetanse og føre til mer samarbeid.
4) Regional organisering: Eierskap til anlegg, tjenesteansvar og fagfolk flyttes til fylkeskommunen
eller regionale foretak. Kan løse dagens problem med manglende kompetanse og ressursdeling til
større enheter. Myndighetsansvar som i dag, men ansvaret for avløp samles hos statsforvalteren.
5) Statlig organisering: Som regional organisering, men med flytting av alt ansvar til staten og med
nasjonal ressursdeling.
Det er lite sannsynlig at det blir gjort større organisatoriske endringer de nærmeste årene, men Mattilsynet og statsforvalteren/Miljødirektoratet forventes å intensivere sitt tilsynsarbeid og følge opp med sanksjoner ved avvik fra myndighetskravene.
Et revidert Drikkevannsdirektiv ble vedtatt av EU i desember 2020 og skal innarbeides i nasjonalt lovverk
innen 12. januar 2023. De viktigste endringene er allerede innarbeidet i drikkevannsforskriften, men direktivet gir et lovmessig grunnlag for å kreve at lekkasjene på vannledningsnettet reduseres. Det forventes at
det etter hvert vil bli satt terskelverdier basert på rapporterte tall for vannlekkasjer, og at det vil bli satt
krav til handlingsplaner for effektiv lekkasjereduksjon. Komplette og pålitelige data for lekkasjeberegning
(vannbalanse) kan bli en lovregulert forpliktelse.
EUs avløpsdirektiv er under revisjon, men det vil ta noen år før det er innarbeidet i norsk lovverk. På
lengre sikt er det forventet at det kan få betydelige økonomisk konsekvenser for norske kommuner, blant
annet på grunn av strengere rensekrav.

4.2

Hva kreves av kjernekompetanse i kommunene?

Norsk Vanns arbeidsgruppe for effektiv organisering av vann- og avløpstjenestene peker på at det er
nødvendig med «en kritisk masse i form av et større fagmiljø», og at kommunene bør ha et minimum av
kjernekompetanse innen planlegging, fornyelse, drift og vedlikehold. Arbeidsgruppen mener at denne
kjernekompetansen ikke kan konkurranseutsettes, og at konsulenter kun bør brukes ved høyere belastninger enn normalt, samt til oppgaver som krever spesialkunnskap. Prosjektering av renseanlegg, digitalisering og driftskontrollsystemer trekkes fram som eksempler på oppgaver som krever spesialkunnskap.
Det finnes ingen offentlige normer for hva som kreves av VA-kompetanse i kommunene, da dette vil variere fra kommune til kommune avhengig av kommunestørrelse, anleggsstruktur, bosettingsmønster, rensekrav m.m. I Norsk Vann-rapport 258/2020: Rekrutteringsbehov i vannbransjen er det definert et minimumsbehov for en gjennomsnittskommune, som kan være retningsgivende:
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«For å kunne ha et ingeniørmiljø som har den nødvendige kompetansen, dels for å håndtere en normalsituasjon for de oppgavene som er løpende for å kunne planlegge for fremtiden og for å kunne kontrahere og styre konsulenter optimalt, trengs helst. ca. 5 ingeniørstillinger. Av disse bør minst ca. 2 være
på sivilingeniørnivå. Mange vil antakelig se på ca. 5 stillinger som et minimum på planleggersiden, og
dersom de samme ingeniørene også skal kontrahere og følge opp entreprenører og følge opp anlegg i
felt, vil antakelig dette være for lite. Man deler ofte opp prosjektene i ulike faser: skissefase, forprosjekt,
detaljprosjekt, gjennomføring og oppfølging. De første to fasene kan man godt klare med ca. 5 ingeniører, men for å få til de tre siste fasene kreves det ofte mer kapasitet og annen kompetanse.»
Spørreundersøkelsen som Driftsassistansen gjennomførte i 2017 (se kapittel 3.2), viser at fagmiljøene i
de små og mellomstore kommunene i Møre og Romsdal er langt unna det minimumsbehovet som er beskrevet i Norsk Vann-rapport 258/2020. Av de 28 kommunene som besvarte spørreundersøkelsen,
hadde 4 kommuner ingen ingeniører med VA-faglig bakgrunn, og i 12 kommuner var det bare en ingeniørstilling, hvorav 4 også var tillagt andre oppgaver. Mangelen på faglige ressurser må sies å være dramatisk i forhold til de store utfordringene VA-bransjen står overfor.
Det er en reell fare for at mangel på kompetanse og ressurser fører til at innsatsen i mange kommuner
rettes inn mot den daglige driften på bekostning av andre oppgaver. Drift og beredskap må utføres i egen
regi, men kommunene må også ha kapasitet til å gjennomføre planlagte tiltak (hovedplaner og saneringsplaner) og følge opp innleide konsulentfirma, entreprenører og leverandører.
Prosjektering og byggeledelse for større prosjekter som prosessanlegg, VA-stasjoner og NoDig-prosjekter, settes i dag i stor grad ut til konsulenter. Flertallet av kommunene benytter også konsulenter til å utarbeide hovedplaner og saneringsplaner, og er avhengig av å kjøpe eksterne tjenester knyttet til etablering
av hydrauliske/hydrologiske modeller og GIS-verktøy.
Alle kommuner har behov for grunnleggende fagkompetanse «i eget hus» til god drift og vedlikehold av
VA-anlegg, strategisk planlegging, forvaltningsoppgaver og prosjektledelse knyttet til nyanlegg og fornyelse av ledningsnettet. Det er i tillegg nødvendig med en viss fagkompetanse for å kjøpe tjenester fra
konsulenter, herunder også innkjøpskompetanse, og det er viktig å finne en god balanse mellom oppgaver som kan utføres av eksterne rådgivere, og oppgaver som må/bør utføres i egen regi.

4.3

Etablering av større kommuner og interkommunalt samarbeid

Særlig nyutdannede, men også øvrige jobbsøkere, ønsker å jobbe i et større fagmiljø. Mangelen på kompetanse og ressurser i de minste kommunene kan derfor i prinsippet løses gjennom større kommuner eller interkommunalt samarbeid.
Det er de minste kommunene som har de største utfordringene, er mest sårbare og har mest å tjene på
et samarbeid. Det er da et tankekors at en medlemsundersøkelse utført av Norsk Vann (2019) viser at de
minste kommunene i svært liten grad samarbeider med andre kommuner. De største kommunene er
gjennomgående bedre til å samarbeide med sine nabokommuner, og graden av samarbeid øker med
kommunestørrelsen.
Det er også overraskende at de små kommunene (< 5 000 innbyggere) oppga at de hadde klart minst behov for rekruttering, selv om alle oppga at de ikke løste alle sine pålagte oppgaver. Bildet er sammensatt,
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men manglende forståelse for behovet for VA-kompetanse kan være en naturlig forklaring. Det er i den
sammenheng relevant å vise til Telemarksforskning sin utredning (TF-rapport 473/2019) om små kommuner, som hadde som formål å gi økt kunnskap om hvordan små kommuner under 3 000 innbyggere fyller
sin rolle innenfor generalistkommunesystemet (kommunene skal løse de samme oppgavene uavhengig
av størrelse). Av kommunedirektørene var det 1,7 % som mente at kommunen var avhengig av interkommunalt samarbeid på VA-sektoren. Til sammenligning mente 71 % av kommunedirektørene at kommunen
var avhengig av interkommunalt IKT-samarbeid. Dette viser at VA-bransjen har en jobb å gjøre med å
bevisstgjøre kommuneledelsen i forhold til VA-sektorens betydning som samfunnskritisk infrastruktur.
Norsk Vanns medlemsundersøkelse indikerer at en gjennomsnittskommune må ha mer enn 10 000 innbyggere for å bygge opp en stab på rundt 5 ingeniørårsverk, som anses som et forsvarlig nivå. Selv om
kommunereformen har resultert i færre kommuner, er det fortsatt mange små og mellomstore kommuner i
Møre og Romsdal, se Figur 7. Av totalt 26 kommuner, er det 5 kommuner med færre enn 3 000 innbyggere, 9 kommuner med færre enn 5 000 innbyggere og 20 kommuner med færre enn 10 000 innbyggere.

Figur 7: Kommuner i Møre og Romsdal. Antall innbyggere per 1. januar 2022 (Kilde: SSB)
Kommunesammenslåinger er krevende, og det lite sannsynlig at det vil bli flere store kommunesammenslåinger de nærmeste 10-15 årene. Det er derfor svært aktuelt med interkommunalt samarbeid for
å få tilgang til nok kompetanse til en effektiv utbygging og drift av VA-anleggene i fylket. Per i dag er
Driftsassistansen det eneste interkommunale samarbeidet som er etablert på VA-sektoren i Møre og
Romsdal, når man ser bort fra avtalebaserte kjøp/salg av drikkevann mellom kommuner.
På landsbasis har det vært tatt flere initiativ til å etablere interkommunale selskap med totalansvar for VAtjenestene. Per i dag er det likevel etablert kun ett selskap. Dette er Glåmdal interkommunale vann- og
avløpsselskap IKS (GIVAS) med eierkommunene Kongsvinger, Grue, Nord-Odal og Eidskog. Selskapet
eier og driver kommunaltekniske anlegg for vann og avløp i deltakerkommunene, og har ansvaret for alle
oppgaver knyttet til forvaltning, planlegging, utbygging og drift og vedlikehold av offentlige vann- og
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avløpsanlegg i eierkommunene. GIVAS er også delegert forvaltningsmyndighet, i den grad dette kan delegeres etter lovverket og er innenfor selskapets formål. Deltakerkommunene har en felles ambisjon om å
videreutvikle GIVAS til et felles infrastruktur- og kommunalteknisk selskap for alle kommunene i regionen,
og arbeider derfor for at flere av kommunene i regionen skal tas opp som deltakere på hele eller deler
av virksomheten.
På landsbasis finnes det flere interkommunale grossistselskap som leverer fellestjenester knyttet til vannproduksjon, reservevannforsyning, avløpsrensing og slambehandling, mens eierkommunene (62 kommuner) har ansvaret for vanndistribusjon/transport av avløpsvann til/fra abonnentene. Disse selskapene
omfatter i hovedsak de store bykommunene med små og mellomstore nabokommuner, der det har ligget
til rette for utbygging av felles infrastruktur. I tillegg er noen av selskapene ansvarlige for driften av de
kommunale vann- og avløpsanleggene.
Det er også noen få eksempler på administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven: 1) Harstad kommune (vertskommune) og Kvæfjord kommune har etablert et samarbeid for kommunaltekniske
tjenester, der vann- og avløpstjenestene inngår, 2) Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen
utfører tilsyn og gir utslippstillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 12 (7 kommuner med Lier kommune som vertskommune), 3) KAV Halling utfører tilsyn og gir tillatelse etter forurensningsforskriften kapittel 12 og 13 (5 kommuner med Ål kommune som vertskommune).

5

Driftsassistanser i Norge

5.1

Organisering og ressurser

Det er etablert driftsassistanseordninger i alle landets fylker med unntak av Oslo og Troms og Finnmark.
Vann Vest (Vestland fylke) er organisert som aksjeselskap (AS), mens Driftsassistansen i Viken er organisert som interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper (IKS). De fleste av de øvrige
driftsassistansene er organisert som foreninger, men det er også eksempler på grupper av kommuner
som har gått sammen om et rent avtalebasert samarbeid om kjøp av tjenester fra konsulentfirma.
Det er stor variasjon mellom driftsassistansene, både med hensyn til hvilke oppgaver som utføres og hvor
store personellressurser som er tilgjengelig. De mest utbygde driftsassistansene er:
o Vann Vest AS
o Driftsassistansen i Viken IKS
o Driftsassistansen for vann og avløp i Oppland
o Driftsassistansen i Hedmark
o Driftsassistansen i Aust-Agder og Telemark
Vann Vest AS og Driftsassistansen i Viken IKS har henholdsvis 7 og 8 ansatte, mens de tre andre yter
tjenester som utgjør 2,5-3,5 årsverk.

5.2

Hva slags funksjoner bør legges til driftsassistansene?

Norsk vann gjennomførte i 2013/2014 et prosjekt der det ble sett nærmere på hva slags funksjoner driftsassistansene har, og hvordan kommunene kan lykkes bedre med å løse utfordringene på VA-sektoren
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gjennom et kompetansesamarbeid uten å slå sammen kommuner, eller ved at totalansvaret ansvaret for
VA-tjenestene overføres til et regionalt vannselskap. I sluttrapporten fra prosjektet (Norsk Vann-rapport
202/2014) er det anbefalt å kalle slike interkommunale samarbeid for «regionale vannassistanser», ikke
det noe misvisende begrepet «driftsassistanser».
I rapporten er det framhevet at det er tidkrevende å utvikle regionale vannassistanser med omfattende
tjenestetilbud, og erfaringene fra driftsassistansene er at det bør skje trinnvis. Figur 8, som er hentet fra
rapporten, viser aktuelle utviklingstrinn for interkommunalt samarbeid, fra det minst omfattende (kompetansenettverk) til etablering av et vannselskap som har overtatt ansvaret for VA-tjenestene helt fram til
abonnentene. De fire nederste trinnene i figuren utgjør det som i rapporten er kalt regionale vannassistanser. Driftsassistansen i Møre og Romsdal omfatter per i dag de 2 nederste trinnene.

Et regionalt vannselskap har overtatt
ansvaret for vanntjenesten fra
kommunene
Et regionalt vannselskap utfører
hele eller deler av tjenesten på
oppdrag fra kommunene

Nettverksbygging, kompetanseutvkling og
rekruttering

Regionalt vannselskap

Felles
utviklingprosjekt
og innkjøp

Driftsassistanse

Individuelle tjenester til
kommunens egen
oppgavefordeling

Regional vannassistanse

Felles spisskompetanse og
utstyr for å utføre oppgaver
i kommuner og selskap og
selskap

Figur 8: Regionale vannassistanser. Oppgaver og trinnvis utvikling (Kilde: Norsk Vann-rapport 203/2014)

5.3

Anbefalinger til driftsassistansene

Norsk Vann-rapport 203/2014 anbefaler at regionale vannassistanser ikke bygger opp kompetanse på
oppgaveområder der det finnes god tilgang på kompetanse i det private konsulent-, leverandør- og entreprenørmarkedet. Det sentrale er å bygge opp felles ressurser for løsning av alle de øvrige oppgavene der
kommunene vil ha nytte av å bruke et felles kompetanseorgan fremfor å besitte kompetansen selv. Erfaringene fra de best utviklede vannassistansene, er at samarbeidet må bygges på noen grunnleggende
suksesskriterier, som i rapporten er oppsummert slik:
1) Formålet med regional vannassistanse må være godt forankret i både administrativ og politisk ledelse i deltakerkommunene.
2) Alle deltakerkommunene, både store og små, må ha nytte av samarbeidet. Kostnadene må fordeles mellom deltakerne på en slik måte at nytte og kostnader står i forhold til hverandre.
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3) Egnet organisering er viktig for å lykkes med god eierstyring og utvikling av tjenestesamarbeidet.
4) Den regionale vannassistansen bør satse på å tilby spesialiserte drifts- og forvaltningsoppgaver
som deltakerkommunene har behov for, og som ikke lett kan kjøpes i markedet fra konsulenter,
utstyrsleverandører og entreprenører.
5) På områder med god tilgang på kompetanse i markedet, bør eventuelle fellesprosjekt som gjennomføres i regi av den regionale vannassistansen, anskaffes ved konkurranseutsetting i markedet
på vanlig måte.
Hva som kan inngå i de ulike samarbeidsområdene (A-D), fremgår av Tabell 2
Tabell 2 Aktuelle tjenester fra regionale vannassistanser (Kilde: Norsk Vann-rapport 203/2014)
Samarbeidsområde

Aktuelle tjenester

A

Nettverksbygging, kompetanseutvikling og rekruttering

Nettverksbygging og erfaringsformidling: Fagmøter, konferanser, driftsoperatørsamlinger, studieturer og befaringer på anlegg. Opplæring ved bruk av
bransjeutviklede kurs i samarbeid med Norsk Vann og andre.
Rekruttering: Bistå kommunene med profilering av vannbransjen på yrkesmesser og bedriftsmesser, samarbeid med høgskoler og universitet for å gjøre
bransjen kjent for studentene og bidra med prosjektoppgaver. Skaffe lærlingplasser for elever på videregående skole blant medlemmene. Bistå deltakerkommunene med å ta i bruk verktøyene for rekruttering som er utviklet av
Norsk Vann. Bidra med vannkompetanse på regionale høgskoler og videregående skoler.

B

Felles utviklingsprosjekt og
innkjøp

Fellesprosjekt: Utarbeide forskrifter, prosedyrer og planer som hovedplaner,
beredskapsplaner, klimatilpasningsplaner, ROS-analyser m.m. Utvikle og ta i
bruk felles kvalitets- og internkontrollsystem.
Felles innkjøp: Laboratorietjenester, serviceavtaler, fellingskjemikalier m.m.

C

Individuelle tjenester til
kommunens egen oppgaveløsning

Teknisk driftsassistanse: På kommunens renseanlegg, vannverk og eventuelt stasjoner. Kalibrering av måleutstyr, vurdering av arbeidsmiljø, optimalisering av renseprosesser m.m. Utlån/utleie av spesialutstyr.
Resultatrapportering: Sammenstille resultater av kontrollprøver på vannverk
og renseanlegg og utarbeide årsrapport med vurderinger. KOSTRA-rapportering.
Byggherrestøtte: Bistå kommunene ved anskaffelser av vannverk, renseanlegg og andre større anskaffelser i planleggings-, anskaffelses- og igangkjøringsfasen.

D

Felles spisskompetanse og
utstyr for å utføre utvalgte
oppgaver i kommuner og
selskap

Akkreditert prøvetaking: Assistansen får akkreditering for de deltakende
kommunene og er ansvarlig for opplæring og oppfølging av kommunenes
praksis.
Lekkasjesøking: Assistansen har utstyr og bemanning som ambulerer rundt i
kommunene.
Ledningskartverk: Assistansen oppdaterer kommunens ledningskartverk.
Felles vassdragsteknisk ansvarlig (VTA): Ansettes eller formidles gjennom
assistansen.
Vannassistansen organiserer/utfører: Beredskapsøvelser, kontroll med
mindre avløpsanlegg, resipient-, vassdrags- og fjordundersøkelser samt bistår
kommunene med vassdragsfaglig kompetanse.
Utleie av personell (VA-leder/teknisk sjef): I kortere perioder ved sykdom og
vakante stillinger i kommunene.

(Et effektivt alternativ til at
anleggseierne bygger opp
kompetanse og ressurser
selv eller kjøper tjenestene
fra konsulenter og andre
private leverandører)
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6
6.1

Fremtidens driftsassistanse i Møre og Romsdal
Utvidelse av tjenestetilbudet

Driftsassistansen har i dag en begrenset aktivitet i forhold til de best utbygde driftsassistansene, både
med hensyn til samarbeidsområder (tjenestetilbud) og ressursforbruk. Med bakgrunn i dagens tilstand i
vann- og avløpsbransjen med store utfordringer knyttet til rekruttering, kompetanse og personellressurser, er det et åpenbart behov for å utvide dagens tjenestetilbud.
Ved å spleise på kompetanse gjennom Driftsassistansen, vil medlemmene få rask tilgang til faglig støtte,
og kan bygge kompetanse gjennom fellesprosjekt og aktiv deltakelse i de faglige nettverkene. Samarbeid,
kunnskapsformidling og utveksling av erfaringer gir rimeligere og mer effektive VA-tjenester, og medlemsavgiftene kan i henhold til selvkostregelverket finansieres gjennom de kommunale vann- og avløpsgebyrene.
Hovedutfordringen for Driftsassistansen har alltid vært å tilby tjenester som har størst mulig verdi for medlemmene innenfor rammene for tilgjengelig kompetanse og kapasitet hos sekretariatet. Etter at Driftsassistansen i mai 2021 skiftet sekretariat, har medlemmene fått tilgang til en stor ressursgruppe med spisskompetanse som omfatter VA-planlegging fra oversiktsnivå til prosjektering av alle typer VA-anlegg,
driftsplaner, prosjektledelse og byggeledelse m.m. Ressursgruppen har også god kompetanse innen relevant lovgivning for VA-bransjen, herunder forurensningsloven, forurensningsforskriften, drikkevannsforskriften, vannressursloven, plan- og bygningsloven, regelverket for offentlige anskaffelser og entrepriserett. Det ligger med andre ord godt til rette for å utvide tjenestetilbudet.

6.2

Hovedgrep for effektivisering av medlemstjenestene

6.2.1 Innledning
Flertallet av kommunene i Møre og Romsdal sliter med å etablere robuste fagmiljø med rett kompetanse
og nok ressurser. Dette fører til at det meste av innsatsen begrenses til å opprettholde daglig drift på bekostning av oppfyllelse av strengere myndighetskrav, overordnet strategisk planlegging, planer for lekkasjekontroll og ledningsfornyelse, implementering av databaserte fagsystemer og utarbeidelse av IK-systemer med gode rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av VA-anleggene. I denne situasjonen er det
særlig viktig at Driftsassistansen retter innsatsen mot de største bransjeutfordringene, og samtidig fanger
opp de tiltakene som forventes å gi størst nytte for hvert enkelt medlem.

6.2.2 Tettere dialog med medlemmene
Det er viktig å «treffe» med tjenestene, og det bør derfor være en tettere dialog med medlemmene for å
avdekke det faktiske behovet i hver enkelt kommune. Det legges derfor opp til en årlig gjennomgang av
virksomheten for å kartlegge behovet på kort og lang sikt. Tiltaket vil ha en betydelig effektiviseringsgevinst, da det muliggjør en samordning av sammenfallende ønsker og behov.

6.2.3 Økt satsing på fellesprosjekt
Det er svært effektivt med prosjektsamarbeid for å løse felles utfordringer. I tillegg til besparelser og raskere framdrift, gir prosjektorganiseringen betydelige gevinster i form av nettverksbygging, erfaringsutveksling og kompetanseutvikling.
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6.2.4 Tydelig prioritering av innsatsområder
I tillegg til rekrutteringsutfordringen er det noen grunnleggende planer, fagsystemer og teknologier som
må være på plass for sikre at VA-tjenestene har god kvalitet. Følgende tema skal være gjennomgående
og ha et særskilt fokus i forbindelse med konferanser, kurs og møter i faggruppene:
1) VA-register/ledningskart
2) IK-systemer og forebyggende drift av VA-anlegg
3) Strategisk og helhetlig planlegging
4) IKT og økt digitalisering av vannbransjen
5) Framtidsrettet teknologi og effektive systemløsninger
(1) Sammen med DK-systemet og FDV-systemet er VA-registeret/ledningskartet det viktigste verktøyet
for dokumentasjon, drift og vedlikehold av VA-anleggene. Følgende funksjoner er eksempler på nøkkelfunksjoner: dokumentasjon av ledningsnettet med standardegenskaper, dagbok (historisk logg for registrering av driftsforstyrrelser, reparasjoner m.m) og tilgang til kumkort og kumbilder for daglig drift og
vedlikehold. I tillegg til disse nøkkelfunksjonene gir VA-registeret en rekke muligheter for å effektivisere
forvaltningen av ledningsnettet. Følgende funksjoner er eksempler på nytteverdi:
o Produksjon av ulike temakart, blant annet slokkevann, ledninger med flest brudd/lekkasjer, ledninger med størst behov for rengjøring, alder på ledningsnettet og sårbare abonnenter
o Grunnlagsdata for prosjektering av nyanlegg
o Påvisning av lekkasjer på ledningsnettet
o Inngangsdata til hydrauliske nettmodeller
o Grunnlagsdata for utarbeidelse av planer for drift og fornyelse av ledningsnettet
o Rapportering til offentlige myndigheter
Det gjenstår mye arbeid i de fleste kommuner før ledningskartet er komplett med innmåling av alle kummer og registrering av egenskapsdata for ledningsnettet. Kummenes tilstand i forhold til standardiserte
krav til funksjon og utførelse er gjennomgående dårlig dokumentert, selv om kummene er viktige servicepunkter på ledningsnettet, og derfor må være i god stand både materialteknisk og med hensyn til driftsmessige forhold.
(2) Drikkevannsforskriften § 7 krever at vannverkseier etablerer internkontroll for etterlevelse av forskriftens krav til vannkvalitet, mengde og leveringssikkerhet. Internkontrollen skal tilpasses vannforsyningssystemets art og omfang og minst omfatte:
o En beskrivelse av hvordan vannverket er organisert
o Driftsrutiner som sikrer at kravene i forskriften etterleves
o Registreringer som viser at rutinene etterleves
o Rutiner som følges dersom det oppstår avvik fra kravene i forskriften
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I noen tilfeller er det egne bestemmelser i drikkevannsforskriften om hvordan kravene skal etterleves.
Drikkevannsforskriften §§ 11, 13, 15 og 19 krever at det skal utarbeides beredskapsplaner, plan for beredskapsøvelser, plan for drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegg, plan for vedlikehold og fornyelse av distribusjonssystemet og prøvetakingsplan for vannforsyningssystemet. Disse planene inngår i
internkontrollen selv om de er regulert i egne paragrafer. Beredskapsplaner og planer for beredskapsøvelser skal utarbeides i samsvar med helseberedskapsloven og forskrift om krav til beredskapsplanlegging. Internkontrollforskriften for næringsmidler og internkontrollforskriften skal også følges.
De fleste kommuner har mangelfulle systemer for daglig drift og vedlikehold av VA-anleggene, herunder
FDV-system, driftsinstrukser og følgende plandokumenter som er svært sentrale verktøy i forbindelse
med utbygging av nyanlegg, ordinær drift og vedlikehold og opprettholdelse av VA-tjenestene i krisesituasjoner:
o ledningsfornyelse
o fareidentifikasjon/ROS-analyse
o beredskap
o beredskapsøvelser
o lekkasjekontroll og lekkasjesøking
o rengjøring av ledningsnettet
Mange kommuner og vannverk mangler også hydrauliske nettmodeller, som er svært nyttige verktøy for:
a) beregne uttak av slokkevann og sprinklervann, b) dimensjonere nye ledninger, c) avdekke flaskehalser
i ledningsnettet, d) avdekke behov for oppdimensjonering av eksisterende ledninger, e) utarbeide plan for
rengjøring av ledningsnettet, f) beregne virkningen av ventilstengninger, g) beregne ledig kapasitet på
ledningsnettet, h) analysere konsekvenser av ledningsbrudd, i) beregne spredning av forurensninger i
ledningsnettet.
(3) Mange kommuner mangler hovedplaner for vann og avløp, eller har behov for å revidere planene. De
fleste hovedplaner utarbeides som kommunedelplan etter plan- og bygningsloven, og valg av vannkilder
og utbygging av det enkelte anlegg kan da sees i sammenheng med øvrig vannressursforvaltning, ønsket
utbyggings- og bosettingsmønster og annen teknisk infrastruktur. Hovedplanen blir dermed et viktig verktøy for å sikre gode VA-tjenester til befolkning og næringsliv i hele kommunen, og ved å koble handlingsprogrammet til kommunens økonomiplan, kan det planlegges en trinnvis forbedring i tråd med økonomiske muligheter og ønsket gebyrnivå.
De færreste kommuner har utarbeidet planer for håndtering av overvann i byer og tettsteder. Det er
mange hensyn som må tas når kommunene skal planlegge for en helhetlig overvannshåndtering, og det
viktigste verktøyet er kommunenes arealplanlegging (kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner) og
byggesaksbehandling. Arbeidet kan være utfordrende, da regelverket er omfattende og fragmentert og
krever samordning på tvers av mange fagområder (arealplanlegging, byggesaksbehandling, miljøforvaltning, park/vei og vann og avløp). Det er også stor mangel på gode samhandlingsrutiner.
Norsk Vann, NVE mfl. har utarbeidet en rekke veiledninger for planlegging, dimensjonering og utforming
av ulike overvannstiltak. Utfordringen består i å ta i bruk disse veiledningene, da svært mange kommuner
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mangler ressurser i form av kompetanse og kapasitet. I tillegg er terrengbaserte modeller (GIS) og/eller
hydrauliske/hydrologiske modeller for analyse av overvannsflommer ofte en forutsetning for å finne de
gode og helhetlige løsningene. De fleste kommuner har begrenset kompetanse på modellering av vannog avløpssystemer.
Overvannsanlegg dimensjoneres med utgangspunkt i skadepotensial og krav til gjentaksintervall for dimensjonerende regn og oversvømmelser. Beregningene krever at det foreligger representative helårsmålinger av kortidsnedbør ved hjelp av automatiske nedbørsmålere (pluviometre), som måler nedbør med
1 minutts oppløsning.
Det er også et økende behov for nedbørsmålinger som grunnlag for optimalisering av driften av avløpsnettet, dimensjonering av overvannsanlegg og flomveier i urbane strøk og dokumentasjon av ansvar i forbindelse med skadeoppgjør etter flom og oversvømmelser. Meteorologisk institutt (MET) har et nett av
automatiske værstasjoner, og samler også inn data til sin klimadatabase fra mange kommunale nedbørsmålere. I noen kommuner kan det være behov for flere målestasjoner, da det erfaringsmessig kan forekomme store nedbørsvariasjoner innen samme kommune
(4) VA-bransjen digitaliseres, og utviklingen skjer raskt. Data fra smarte sensorer, DK-systemer og FDVsystemer kan benyttes for blant annet å finne vannlekkasjer på ledningsnettet, fornyelse av ledningsnettet
og overvåke vannbehandlingsanlegg, avløpsrenseanlegg og transportnett. Dette gir sikrere og bedre tjenester til reduserte kostnader.
Det største hinderet for å innføre smarte digitale løsninger er manglende kunnskap og oversikt over mulighetene, samt hvilke teknologier og løsninger som finnes i markedet. Det kan være vanskelig å navigere
i et relativt komplekst terreng som inneholder begreper som IoT, Big Data, smarte sensorer, kunstig intelligens, maskinlæring, systemintegrasjon, skytjenester, sanntidsdata m.m. Resultatet blir gjerne at man
vegrer seg for å ta i bruk nye løsninger.
(5) Det er i dag tilgjengelige teknologier og arbeidsmetoder som har et betydelig effektiviseringspotensial.
Eksempler på dette er gravefri ledningsfornyelse (NoDig), grunne overvannsledninger, trykkavløp og lokal
overvannsdisponering (LOD). Dette potensialet utnyttes ikke godt nok, delvis fordi VA-bransjen er konservativ, men hovedsakelig fordi norske kommuner og vannverk ikke er godt nok kjent med disse teknologiene/metodene.

6.3

Nye tjenester og mer effektiv kunnskapsformidling

6.3.1 Fra fysiske til digitale arrangement
I løpet av koronaepidemien har arrangører av kurs og seminarer oppdaget mulighetene for effektiv informasjonsformidling gjennom digitale møter. VA-konferansen og 2-dagers samlingen for driftsoperatørene
vil fortsatt være fysiske arrangement, mens møter i faggruppene, kurs og seminarer kan arrangeres som
fysiske, digitale eller hybride møter avhengig av arrangementenes innhold og omfang.

6.3.2 Kurs og webinar
Det er en rekke relevante kurstilbydere i VA-sektoren. Norsk Vann har et omfattende kurstilbud som omfatter både grunnopplæring for driftsoperatører, innføringskurs for nye i vannbransjen, HMS i vannbran-
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sjen og flere kurs av kortere varighet. Kommunalt tilsyn av mindre avløpsanlegg, vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg og vann- og avløpsrett er eksempler på kortvarige kurs/konferanser. Kursene
gjennomføres som en kombinasjon av fysiske samlinger, digitale kurs, selvstudium og e-læring. Rørinspeksjon Norge og SST Norge arrangerer også relevante bransjekurs og konferanser med følgende
tema: rørinspeksjon, spyling av avløpsledninger, lekkasjesøk, trykk-/tetthetsprøving og NoDig-metoder. I
tillegg finnes det en rekke leverandører av utstyr og tjenester som tilbyr kurs innenfor ulike produktsegment.
Kurs som tilbys av Driftsassistansen bør i utgangspunktet være et supplement til kurs som allerede tilbys
av andre aktører. I tillegg bør kursene være etterspurt av minst 10-15 medlemmer og støtte opp under
andre aktiviteter som møter i faggruppene, driftsoperatørsamlinger og fellesprosjekt. Det meste aktuelle
er driftsrelaterte dagskurs som skreddersys for sentrale tema som drift av UV-anlegg, desinfeksjon med
klor, drift av pumpestasjoner, vannanalyser m.m.
Kursinnholdet skreddersys med utgangspunkt i deltakernes behov ved at det på forhånd sendes ut et avkryssingsskjema. Det kan også være aktuelt å ta utgangspunkt i et konkret case hos en av anleggseierne. Kursene legges opp som en dialog/diskusjon mellom kursleder (foreleser) og deltakere med utgangspunkt i korte innledninger fra kursleder. Det vil også være aktuelt med anleggsbefaringer og praktiske øvelser.
Erfaringsmessig dukker det også opp ønsker fra medlemmene om opplæring i dagsaktuelle temaer som
ikke er inntatt i de årlige handlingsprogrammene. I 2022 skal det arrangeres 5 faglunsjer á 30 minutter på
Teams med presentasjoner av de mest aktuelle NoDig-metodene. Hver faglunsj innledes med en kort teoridel som følges opp med diskusjon og gjennomgang av praktiske eksempler fra entreprenører og anleggseiere. I tillegg vil det etter ønske fra medlemmene bli arrangert et dagskurs i Molde eller Ålesund om
VA-anskaffelser etter forsyningsforskriften.
Faglunsjer på Teams, med relevant, komprimert og dagsaktuell informasjon, er en effektiv og svært rimelig form for formidling av kunnskap i en travel hverdag for medlemmene. Denne formen for kunnskapsformidling vil derfor bli vektlagt av Driftsassistansen.

6.3.3 Kompetansenettverket - nye faggrupper
De 2 eksisterende faggruppene (Moldeprosessen og avløpsrensing) ble opprettet i 2011 og 2012. Målet
med faggruppene er å oppnå mer effektive VA-tjenester gjennom samarbeid, kunnskapsformidling og utveksling av erfaringer. Tilbakemeldingene fra medlemmene i faggruppene er svært positive, og formen på
møtene med en kombinasjon av teori, diskusjoner, erfaringsutveksling og anleggsbefaringer har fungert
godt. Kompetansenettverket skal derfor utvides med 2 nye faggrupper:
1) Faggruppe for VA-transportanlegg
2) Faggruppe for økt digitalisering av VA-bransjen
Digitale møter fungerer best for grupper av personer som kjenner hverandre godt gjennom tidligere møter, og de 2 første samlingene for de nye gruppene skal derfor arrangeres som fysiske møter. Det legges
opp til at alle faggruppene skal samles minst 2 ganger i året for å skape en aktiv møteplass for deling av
praktiske erfaringer og informasjon om ulike prosjekter. Dersom det er hensiktsmessig, kan et fysisk heldagsmøte erstattes av 2 kortere digitale møter.
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(1) Ved å opprette en faggruppe for VA-transportanlegg vil Driftsassistansen ha et nærmest komplett nettverkstilbud til driftsledere og driftsoperatører innen vannbehandling, avløpsrensing og transport av vann
og avløp. Da plenumsdiskusjoner og samtaler over bordet er en suksessfaktor, er det ikke ønskelig med
flere enn maks. 30-40 personer på møtene. Det kan derfor bli nødvendig å opprette to regionale grupper,
en for Nordmøre/Romsdal og en for Sunnmøre.
Driftsassistansens Faggruppe for lekkasjesøking ble startet opp i 2015 og hadde sitt siste møte i 2019.
Målgruppen for faggruppen var alle som arbeider med lekkasjesøking og lekkasjekontroll på operativt og
administrativt nivå, dvs. både lekkasjesøkere og ansvarlige for planlegging og organisering av arbeidet.
Lekkasjesøk vil i fortsettelsen inngå i Faggruppe for VA-transportanlegg.
(2) Det viktigste tiltaket for at nye og smarte digitale løsninger skal kunne tas i bruk i kommunene i større
grad enn i dag, er å øke kompetansen og ressursene innad i organisasjonene. Informasjonsbehovet i VAbransjen er stort, og det er derfor naturlig å opprette en faggruppe for økt digitalisering i VA-bransjen i
Møre og Romsdal. Faggruppen er Driftsassistansens nettverksforum for smarte vannmålere og IK-systemer, herunder FDV-system, DK-system og andre databaserte fagsystemer, samt administrative støttesystemer og kundeservice.

6.3.4 Digitalt diskusjonsforum
Til tross for nettverksaktivitet over lengre tid, har sekretariatet inntrykk av at det er begrenset medlemskontakt mellom fagsamlingene. Det skal derfor etableres et digitalt diskusjonsforum basert på Facebook,
Teams eller annen egnet digital plattform for diskusjon og deling av erfaringer.

6.3.5 Fellesprosjekt
5.2.5.1 Generelt
Som hovedregel skal fellesprosjektene gjennomføres som «spleiselag», slik at prosjektkostnadene ikke
belaster Driftsassistansens budsjett utover den tiden sekretariatet trenger for å utarbeide prosjektbeskrivelser og kartlegge medlemmenes interesse for å delta i prosjektene. Prosjektene gjennomføres av sekretariatet eller av eksterne konsulenter. Dersom en ekstern konsulent engasjeres som prosjektrådgiver,
skal sekretariatet være prosjektleder.

5.2.5.2 Prioritering av fellesprosjekt i planperioden
Som grunnlag for styrets prioritering av hvilke fellesprosjekter som skal gjennomføres, utarbeider sekretariatet en liste over aktuelle prosjekt, samt et kort notat for hvert prosjekt som beskriver prosjektmål, prosjektinnhold, kostnader og finansiering. Det antas at det i perioden 2012-2025 vil være rom for å gjennomføre 4-6 fellesprosjekt.

5.2.5.3 Fellesprosjekt i 2022 - Opprydding utslipp fra mindre avløpsanlegg
I 2022 har styret vedtatt å gjennomføre et fellesprosjekt med tema «opprydding i utslipp fra mindre avløpsanlegg (< 50 pe), se vedlagte prosjektbeskrivelse.
Kommunene er i forurensningsforskriften gitt delegert myndighet til å gi tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe (kapittel 12), samt
utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser, som gjelder utslipp mindre enn 2 000 pe til
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innsjø og elvemunning og mindre enn 10 000 pe til sjø (kapittel 13). Det følger av delegert myndighet og
bestemmelser i forurensningsloven at kommunene skal føre tilsyn med at anleggseiere oppfyller de kravene som er stilt i utslippstillatelsene, og gi pålegg om utbedringer ved avvik. Kommunene skal også ha
oversikt over forurensningssituasjonen innen sitt myndighetsområde, og skal gjennom råd, veiledning og
opplysning arbeide for å motvirke forurensninger og se til at reglene i forurensningsloven og vedtak i medhold av denne blir fulgt.
Selv om tilsyn med utslipp fra mindre avløpsanlegg er en lovpålagt oppgave, er det i dag liten bevissthet
rundt kommunenes ansvar for opprydding i avløpsforholdene, og kommunene i Møre og Romsdal har i
begrenset grad gjennomført tilsyn. En åpenbar årsak er manglende ressurser og kompetanse på fagfeltet. Målsetningen med fellesprosjektet er derfor å bidra til økt innsats for å rydde opp i avløpsforholdene
gjennom følgende tiltak:
1) Sette mindre avløpsanlegg på dagsorden i forbindelse med kurs og konferanser
2) Kartlegge status
3) Ta initiativ til å etablere interkommunalt samarbeid
Interkommunalt samarbeid kan i mange kommuner være helt nødvendig for å komme i gang med arbeidet
med å rydde opp i utilfredsstillende avløpsforhold i spredt bebyggelse, og forventes å gi bedre tjenester og
styrket gjennomføringsevne på tvers av kommunegrensene.

6.3.6 Kompetansestøtte og teknisk driftsassistanse
For denne aktiviteten må det foretas en avgrensing mot ordinære konsulenttjenester. Typiske konsulenttjenester som prosjektering og byggherrestøtte i forbindelse med utbygging og igangkjøring av nye VAanlegg inngår ikke i denne aktiviteten.
Typiske oppgaver som kan defineres som kompetansestøtte: innspill til utbyggingsplaner og valg av tekniske løsninger, kravspesifikasjoner ved innkjøp av utstyr, vurdering av behov for oppgradering av IK-systemer, vurdering av driftsrutiner og bistand i forbindelse med gjennomføring av ROS-analyser og beredskapsøvelser. Når det gjelder teknisk assistanse, er det stor spennvidde i behovene. Noen typiske tjenester som kan defineres som teknisk assistanse: generell teknisk og driftsmessig gjennomgang av anlegg,
driftsoptimalisering, kontroll og kalibrering av måleutstyr, kjemikaliedosering, instrumentering og styring,
pumpeøkonomi, trykkstøt, ventilasjon og HMS.
Behov for kompetansestøtte og teknisk driftsassistanse kartlegges ved utsending av avkryssingsskjema i
3. kvartal 2022, og deretter ved oppfølging og gjennomgang i separate møter med hvert enkelt medlem
som ønsker å benytte seg av denne tjenesten. Tjenesten kan da innarbeides i handlingsprogrammet for
2023 og være operativ i 1. kvartal. Utgifter i forbindelse med behovskartleggingen dekkes av medlemsavgiften. Videre arbeid finansieres fullt ut gjennom individuelle avtaler og fastlagt timeramme. Ved behov
kan denne timerammen utvides etter nærmere avtale.

6.3.7 Felles spisskompetanse for å utføre prioriterte oppgaver
De mest utbygde driftsassistansene utfører akkreditert prøvetaking for sine medlemskommuner, og noen
av disse har også kompetanse og utstyr for lekkasjesøking på vannledningsnettet, påvisning av frem-
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medvann på avløpsnettet og innmåling av VA-ledningsnettet. Det er også innslag av tjenester knyttet til
tilsyn av minirenseanlegg, funksjon som vassdragsteknisk ansvarlig og vassdrags- og fjordundersøkelser.
Dersom slike tjenester skal tilbys av Driftsassistansen, må det gjøres en grundig behovskartlegging, og
etterspørselen må ha et visst volum over tid. Med utgangspunkt i dagens situasjon og prioriterte innsatsområder i planperioden, er følgende tema mest aktuelle:
1) Oppgradering av VA-register/ledningskart
2) Lekkasjesøking og lekkasjekontroll
3) Planlegging, organisering og gjennomføring av beredskapsøvelser
Interessen for disse tjenestene kartlegges samtidig med kartlegging av behovet for kompetansestøtte og
teknisk driftsassistanse, se kapittel 6.3.6. Dersom grunnlaget er til stede, vil tjenesten være operative tidligst i 1. kvartal 2023. Utgifter i forbindelse med behovskartleggingen dekkes av medlemsavgiften. Videre
arbeid finansieres fullt ut gjennom avtaler med hvert enkelt medlem.

6.3.8 Rekruttering og synliggjøring av VA-bransjen
Rekruttering og synliggjøring av VA-bransjen er et omfattende og langsiktig arbeid som ofte blir nedprioritert på grunn av begrensede ressurser i kommunene. Rekrutteringsarbeidet må starte allerede i grunnskolen for å utvikle interesse for VA-faget hos elevene, og deretter handler det om å få flere studenter til å
ta høyere utdanning innen realfag, samt målrettet rekrutteringsarbeid mot VA-sektoren.
Rekrutterings- og kompetanseutfordringen er det største hinderet for en positiv utvikling av VA-bransjen
de nærmeste årene, og rekruttering og synliggjøring av bransjen bør derfor prioriteres høyt. Driftsassistansen har per i dag ingen enhetlig og skriftlig kommunikasjonsstrategi mot fagpressen, regionale og lokale nyhetsmedia og politisk og administrativ ledelse i kommunene. Foreningens bidrag til økt rekruttering
til bransjen har så langt i hovedsak omfattet tilskudd til finansiering av undervisningsstillinger i bachelorutdanningen i vann- og miljøteknikk ved NTNU i Ålesund, samt tilbud om gratis deltakelse på VA-konferansene for bachelor-studenter.
For å systematisere og øke Driftsassistansens innsats, skal det utarbeides en samlet plan for rekruttering
og synliggjøring av VA-bransjen i Møre og Romsdal. Planen skal utarbeides i inneværende år, slik at aktivitetene som inngår i planen kan innarbeides i handlingsprogrammet for 2023. Driftsassistansens arbeid
med planen skal koordineres med de årlige handlingsplanene for Samarbeidsforum Møre og Romsdal.
Aktuell bistand for Driftsassistansen utover medfinansiering av VA-stillinger kan for eksempel være å bistå kommunene med profilering av VA-bransjen på yrkesmesser og koordinering/tilrettelegging av sommerjobber, prosjektoppgaver, bachelor- og masteroppgaver og traineeordninger hos medlemmene, samt
formidling av rekrutteringsmateriell som er utarbeidet av Norsk Vann.
VA-bransjen er generelt lite synlig i mediebildet utenom negativ vinkling i forbindelse med uheldige episoder som forurensning av vannkilder, dårlig drikkevannskvalitet, kokevarsel, større vannledningsbrudd,
overvannsflommer m.m. Driftsassistansen har bevisst ikke engasjert seg i mediebildet knyttet til konkrete
saker. Dette skyldes at foreningen ikke er part i sakene, mangler detaljopplysninger og informasjon om
årsakssammenhenger, og ikke minst at det er anleggseier som er ansvarlig for korrekt og rettidig infor-
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masjon. Driftsassistansen bør også i framtiden begrense seg til å gi råd og veiledning til medlemmene
dersom dette etterspørres.
Driftsassistansen kan likevel bidra til å snu den negative vinklingen ved å formidle informasjon til media
om utbygging av ny og forbedret VA-infrastruktur og andre forbedringstiltak relatert til vann og helse.
Driftsassistansens rolle blir da å samordne informasjonen, og utarbeide en oppdatert fylkesoversikt over
«gladnyheter» som legges ut på Driftsassistansens hjemmeside. Kontaktinformasjon (kontaktperson) for
tiltaket må oppgis sammen med en kortfattet beskrivelse av tiltaket og når det skal gjennomføres. På
denne måten vil media få felles tilgang til positive nyheter i VA-bransjen, og Driftsassistansens medlemmer kan holde seg oppdatert om tiltak i nabokommuner. Tiltaket må prioriteres og følges lojalt opp av
medlemmene, hvis ikke vil tiltaket ha begrenset effekt.

7

Organisasjonsutvikling

7.1

Styringsdokumenter

I henhold til vedtektene skal årsmøtet normalt holdes i mai, og årsmøtet skal godkjenne arbeidsprogram
for inneværende år og et foreløpig handlingsprogram for påfølgende år. Dette gir dårlige betingelser for
langsiktig og strategisk styring, og det skal derfor gjøres følgende endringer (må godkjennes av årsmøtet):
1) Det utarbeides strategiplaner med en tidshorisont på 4 år
2) Første planperiode er 2022-2025
3) Strategiplanen skal være styrende for virksomheten i planperioden
4) Styret vedtar årlige handlingsprogram
Det skal utarbeides en forkortet utgave (4 sider) av strategiplanen med en layout som er egnet for publikasjon. Denne utgaven skal inneholde Driftsassistansens visjon og virksomhetsidé, en kort beskrivelse av
bransjeutfordringene, prioriterte hovedmål i planperioden og delmål innenfor hvert hovedmål.

7.2

Informasjon

Driftsassistansens hjemmeside utvides til å omfatte mer fagstoff og lenker til andre nettsteder, og inntektsmulighetene ved å åpne hjemmesiden for annonser skal undersøkes. Det skal etableres et digitalt
diskusjonsforum for medlemmene, se kapittel 6.3.4.

7.3

Profilering

Utenom Driftsassistansens logo finnes det per i dag ingen maler eller grafisk profil som kan benyttes til
profilering i forbindelse med konferanser, kurs, presentasjoner m.m. Følgende profileringsmateriell skal
utarbeides:
o Visjon for Driftsassistansen (brukes sammen med logo)
o Maler for PowerPoint-presentasjoner
o Maler for dokumenter (brev, notater, møtereferater og rapporter)
o Rollups med Driftsassistansens logo og visjon
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7.4

Nye samarbeidspartnere

Det er et potensial for å øke Driftsassistansens gjennomføringskraft ved å satse på prioriterte allianser
med andre aktører i VA-bransjen. De mest aktuelle aktørene er:
1) Møre og Romsdal fylkeskommune
2) Driftsassistanser i Norge
3) Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)
4) Tekna og NITO
(1) Møre og Romsdal fylkeskommune disponerer regionale utviklingsmidler og er ansvarlig for videregående opplæring i fylket. Når fylkeskommunen også er regional planmyndighet og vannregionmyndighet
etter vannforskriften, er det innlysende at fylkeskommunen er en svært aktuell samarbeidspartner. Det
skal tas kontakt med fylkeskommunen for å identifisere aktuelle samarbeidsområder.
(2) I Norsk Vann-rapport 203/2014 er det anbefalt å utvikle et godt og systematisk samarbeid (roller og
arbeidsdeling) mellom driftsassistansene og Norsk Vann. Et slikt samarbeid er per dato ikke etablert utover en årlig driftsassistansesamling som arrangeres av Norsk Vann.
(3) NKF har diskusjonsforum som omfatter alle de kommunale fagområdene, og har også faglige nettverksgrupper (plan og miljø, vann og avløp, veg og trafikk, byggesak og eiendom) i de fleste fylker. På
landsbasis er det imidlertid bare 9 kommuner i Viken fylke som deltar i nettverksgruppen med fagområde
vann og avløp. Det anses derfor som uaktuelt å ta initiativ til et samarbeid med NKF.
(4) NITO har en rekke faglige nettverk, men ingen med vann og avløp som tema. Tekna har begrenset
VA-relatert aktivitet i lokalavdelingene i Møre og Romsdal.
Det er et sterkt behov for økt bevissthet og bedre forståelse av utfordringene i VA-bransjen bransjen hos
den øverste politiske og administrative ledelsen i kommunene. Det skal derfor opprettes kontakt med de
interkommunalpolitiske rådene i fylket (Nordmøre IPR, Romsdal IPR og Sunnmøre Regionråd IKS), både
for å informere om utfordringene i VA-bransjen og med tanke på mulige samarbeidsprosjekt.

Driftsassistansen for vann og avløp i Møre og Romsdal

Side 32 av 32

Sak 6/22 – Endring av vedtekter

Vedlegg
6/22-4

I styresak 3/22 vedtok styret å legge fram for årsmøtet et forslag om at private vannverk
kan bli fullverdige medlemmer og da betale full medlemsavgift. En kartleggingsrunde
blant samvirkevassverkene viser liten interesse og det synes neppe aktuelt for mer enn
1-2 vannverk.
Hensikten med en Strategiplan for 4 år er å få langsiktighet i planleggingen. Denne
vedtas av årsmøtet, første gang for perioden 2022-25. Med grunnlag i strategiplanen
vedtar styret årlig handlingsplan. Budsjett og medlemsavgifter vedtas som før av
årsmøtet.

Forslag til vedtak:
Vedtektsendringene vedtas som framlagt.

VEDTEKTER FOR DRIFTSASSISTANSEN FOR VANN OG AVLØP
I MØRE OG ROMSDAL
Godkjent på årsmøte onsdag 20. mars 1991 med endringer vedtatt på årsmøte onsdag
22. april 1992, mandag 29. mars 1993, onsdag 19. april 1995, onsdag 22. mai 1996, torsdag
7. mai 1998, onsdag 12. juni 2002, tirsdag 3. juni 2008, tirsdag 12. juni 2012, onsdag 10. mai
2017 og tirsdag 07. mai 2019 og onsdag 11 mai 2022.
§1

FORMÅL

Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og
avløpsanleggene i kommunene i Møre og Romsdal samt nærliggende kommuner til Møre og
Romsdal gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, faglig oppdatering og bruk av nye kunnskaper og ny teknologi.
§2

ARBEIDSFORM

I samarbeid med medlemmene skal sekretariatet arrangere konferanser, kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger, studieturer og fellesprosjekt samt bistå medlemmene med annen kunnskapsformidling.
§ 2A JURIDISK PERSON
Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.
§3

MEDLEMMER

Kommuner og kommunale og interkommunale VAR-selskap (interkommunale selskap
eller foretak etter lov om interkommunale
selskap/kommuneloven eller kommunale aksjeselskap hvor kommunen har aksjemajoriteten) kan opptas som medlemmer. Vannverk, hjemmehørende i kommuner nevnt i
§1, og som er organisert som andelslag eller
samvirkeforetak, kan opptas som assosierte
medlemmer, dersom kommunen som vannverket er hjemmehørende i også er medlem.
Andre offentlige etater og organer kan opptas
som assosierte medlemmer.

§4

§3

MEDLEMMER

Kommuner og kommunale og interkommunale VAR-selskap (interkommunale selskap
eller foretak etter lov om interkommunale
selskap/kommuneloven eller kommunale aksjeselskap hvor kommunen har aksjemajoriteten) kan opptas som medlemmer. Vannverk, hjemmehørende i kommuner nevnt i
§1, og som er organisert som andelslag eller
samvirkeforetak, kan opptas som assosierte
eller fullverdig medlem, men assosiert medlem bare dersom kommunen som vannverket
er hjemmehørende i også er medlem. Andre
offentlige etater og organer kan opptas som
assosierte medlemmer.

OPPTAK AV NYE MEDLEMMER. UTMELDELSE
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Nye kommuner og vannverk kan bli medlemmer etter vedtak i styret. Opptak i Driftsassistansen skjer fortløpende gjennom året med iverksettelse 2 – to – måneder, etter mottatt skriftlig
søknad, regnet fra den første i påfølgende måned. Søknad skal sendes styret, som behandler
søknaden i påfølgende styremøte.
Medlemsavgift for nye medlemmer første medlemsår beregnes i samsvar med dette.
Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi skriftlig melding til styret innen 1. desember
inneværende år, med virkning fra starten av nytt driftsår (1. januar).
§5

ÅRSMØTET

§5

ÅRSMØTET

Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ.
Mellom årsmøtene ledes Driftsassistansen av
et styre.

Årsmøtet er Driftsassistansens øverste organ.
Mellom årsmøtene ledes Driftsassistansen av
et styre.

Årsmøtet holdes normalt i mai hvert år. Ellers kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det skal dessuten innkalles til ekstraordinært årsmøte når dette kreves av minst
1/3 av medlemmene.

Årsmøtet holdes normalt i mai hvert år. Ellers kan styret innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det skal dessuten innkalles til ekstraordinært årsmøte når dette kreves av minst
1/3 av medlemmene.

Varsel om årsmøte skal sendes ut minst en
måned før møtet. Innkalling vedlagt dagsorden, saksdokumenter og innstilling fra styret
skal sendes til medlemmene minst to uker før
årsmøtet.

Varsel om årsmøte skal sendes ut minst en
måned før møtet. Innkalling vedlagt dagsorden, saksdokumenter og innstilling fra styret
skal sendes til medlemmene minst to uker før
årsmøtet.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal
sendes ut snarest, men innen 2 uker før møtet.

Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal
sendes ut snarest, men innen 2 uker før møtet.

Hvert medlem har en stemme. Assosierte
medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Ved endring av vedtektene
kreves det at minst 2/3 av de avgitte stemmer
er for endring. For øvrige vedtak og valg
kreves simpelt flertall. Ved stemmelikhet
har leder i styret dobbeltstemme.

Hvert medlem har en stemme. Assosierte
medlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Ved endring av vedtektene
kreves det at minst 2/3 av de avgitte stemmer
er for endring. For øvrige vedtak og valg
kreves simpelt flertall. Ved stemmelikhet
har leder i styret dobbeltstemme.

Minst halvparten av medlemmene må være
Minst halvparten av medlemmene må være
til stede for at årsmøtet skal være vedtaksført. til stede for at årsmøtet skal være vedtaksført.
Det skal holdes skriftlig avstemning når
minst ett medlem krever dette.

Det skal holdes skriftlig avstemning når
minst ett medlem krever dette.

Det skal føres møtebok.

Det skal føres møtebok.

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

- Valg av møteleder.

- Valg av møteleder.

Forslag til endring årsmøtet 2022
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- Valg av to representanter til å underskrive
møteboka.

- Valg av to representanter til å underskrive
møteboka.

- Godkjenning av årsmelding og regnskap
for foregående år.

- Godkjenning av årsmelding og regnskap
for foregående år.

- Godkjenning av arbeidsprogram, budsjett
og medlemsavgifter for inneværende år.

- Godkjenning av arbeidsprogram, budsjett
og medlemsavgifter for inneværende år.

- Godkjenning av medlemsavgifter og foreløpig handlingsprogram og budsjett for
påfølgende år.

- Godkjenning av medlemsavgifter og foreløpig handlingsprogram og budsjett for
påfølgende år.

- Valg av leder i styret, styremedlemmer,
varamedlemmer til styret og valgkomité.

- Godkjenning av strategiplan for 4 års perioder.

- Andre saker som legges fram av styret.

- Valg av leder i styret, styremedlemmer,
varamedlemmer til styret og valgkomité.

- Saker som ønskes tatt opp av medlemmer.
Slike saker må sendes styret minst to uker
før årsmøtet.

- Andre saker som legges fram av styret.
Saker som ønskes tatt opp av medlemmer. Slike saker må sendes styret minst to
uker før årsmøtet.

§6

STYRET

Styret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer (1. og 2. varamedlem) som velges av
årsmøtet. En representant fra vannverk organisert som andelslag eller samvirkeforetak
deltar i styremøtene med tale- og forslagsrett,
men har ikke stemmerett.
Styrerepresentantene velges for en periode på
2 år, dog slik at halvparten av representantene er på valg hvert år. Representanten fra
vannverk organisert som andelslag eller
samvirkeforetak velges for to år av årsmøtet.»
Beslutninger i styret fattes med simpelt flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst tre
medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet
har lederen dobbeltstemme. Det skal føres
møtebok.
Styret skal forestå ledelsen av Driftsassistansen i samsvar med vedtektene og de vedtak
som fattes av årsmøtet.
Forslag til endring årsmøtet 2022

§6

STYRET

Styret består av 4 medlemmer og 2 varamedlemmer (1. og 2. varamedlem) fra de fullverdige medlemmene som velges av årsmøtet.
En representant fra vannverk organisert som
andelslag eller samvirkeforetak deltar i styremøtene med tale- og forslagsrett, men har
ikke stemmerett.
Styrerepresentantene velges for en periode på
2 år, dog slik at halvparten av representantene er på valg hvert år. Representanten fra
vannverk organisert som andelslag eller
samvirkeforetak velges for to år av årsmøtet.»
Beslutninger i styret fattes med simpelt flertall. Styret er beslutningsdyktig når minst tre
medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet
har lederen dobbeltstemme. Det skal føres
møtebok.
Styret skal forestå ledelsen av Driftsassistansen i samsvar med vedtektene og de vedtak
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som fattes av årsmøtet.
Styret skal hvert år legge fram for årsmøtet
årsmelding og regnskap for foregående år,
forslag til arbeidsprogram, budsjett og medlemsavgifter for inneværende år, samt medlemsavgifter og foreløpig handlingsprogram
og budsjett for påfølgende år. Videre skal
styret ta stilling til eventuelle forslag til utredninger og prosjekter som ikke er inntatt i
de årlige arbeidsprogrammene, og avgjøre
om disse faglig og økonomisk ligger innenfor
Driftsassistansens virkeområde.
Styret skal for øvrig gi innstilling til årsmøtet
i alle saker som etter vedtektene skal avgjøres av årsmøtet.
Styret avgjør søknader om innmeldelse og
utmeldelse, jf. §4.

§7

Styret skal hvert år legge fram for årsmøtet
årsmelding og regnskap for foregående år,
forslag til arbeidshandlingsprogram, budsjett
og medlemsavgifter for inneværende år, samt
medlemsavgifter og foreløpig handlingsprogram og budsjett for påfølgende år. Videre
skal styret ta stilling til eventuelle forslag til
utredninger og prosjekter som ikke er inntatt
i de årlige arbeidshandlingsprogrammene, og
avgjøre om disse faglig og økonomisk ligger
innenfor Driftsassistansens virkeområde.
Styret skal for øvrig gi innstilling til årsmøtet
i alle saker som etter vedtektene skal avgjøres av årsmøtet.
Styret avgjør søknader om innmeldelse og
utmeldelse, jf. §4.

SEKRETARIATET

Et rådgivende ingeniørfirma, en kommune, et kommunalt eller interkommunalt selskap eller
annen organisasjon med nødvendig fagkompetanse er sekretariat for Driftsassistansen.
§8

VALGKOMITÉEN

Valgkomitéen består av to medlemmer som velges av årsmøtet. Valgkomitéens oppgave er å
foreslå kandidater til valg på årsmøtet. Liste over kandidater sendes medlemmene sammen
med innkalling til årsmøtet.
Komitéens medlemmer velges for to år.
§9

ENDRING AV VEDTEKTER

Vedtektene kan bare endres på årsmøte ved skriftlig avstemning. Endring av vedtektene krever at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for endring.
§ 10 AVVIKLING
Forslag om oppløsning av Driftsassistansen skal behandles på samme måte som vedtektsendringer, og er avgjort med 2/3 flertall når minst 2/3 av medlemmene er til stede. Er ikke
årsmøtet vedtaksført, må det kalles inn til nytt møte som avgjør saken med minst 2/3 flertall
av de frammøtte.

Forslag til endring årsmøtet 2022

Sak 7/22 – Godkjenning av handlingsprogram, budsjett og
medlemsavgifter for 2022

7/22-5

I handlingsprogrammet ligger i tillegg til "kjerneaktivitetene" bla følgende (jfr
Strategiplanen):
-

1 dags juskurs i forsyningsforskriften
Faggruppe for VA-transport
Kartlegging av framtidige fellesprosjekt
Behovskartlegging spisskompetanse
Plan for rekrutteringstiltak

Det er et ambisiøst program der det er budsjettert med bruk av ca kr 350.000 av
oppsparte midler. Det må her legges til at det er gjort en juridisk vurdering og at det nå
er mva-krav på sekretariatstjenestene som ikke er direkte undervisning.

Forslag til vedtak:
Handlingsprogrammet, budsjettet og medlemsavgiftene for 2022 vedtas som framlagt.

Budsjett 2022
Merknad

2022

2021

Budsjett

Regnskap

RESULTAT
Inntekter
Utstillere konferanser og ekstra kursavgift
Kursavgift
Jubileumshefte
Andelseier Norsk vann. Ref kontingent
Finansisering Masterprogram. Refusjon
Medlemsinntekter
Sum inntekter
Kostnader
Tilskudd Masterprogram 2022
Andelseier i Norsk Vann
Jubileumshefte
Regnskapshonorar
Honorarer sekretæriat
Honorarer NTNU
Honorarer Asplan Viak
Honorarer Odin Prosjekt
Honorarer Borg Medier
Honorarer diverse
Fellesprosjekt
Kontorrekvisita
Datakostnader
Møter, kurs, VA-konferansen
Møter i faggruppene
Driftsoperatørsamlinger
Styremøter diverse
Gaver
Bank og kortgebyrer
Andre kostnader (profileringsmateriell)
Sum kostnader
RESULTAT

560 000
20 000
300 000
800 000
1 390 000
3 070 000

400 000
300 000
35 000
1 500 000

563 500
21 750
80 000
276 364
1 425 477
2 367 091

400 000
276 365
202 625
25 161
216 686
953 903
28 009
92 308
23 125

300 000
20 000
10 000
550 000
100 000
120 000
40 000

16 746
8 622
492 809

112 265

1 000
50 000

647

3 426 000

2 849 271

-356 000

-482 180

Budsjett 2022 - Fordelt VA
2022
Budsjett tot
Inntekter
Utstillere konferanser og ekstra kursavgift
Kursavgift
Andelseier Norsk vann. Ref kontingent
Finansisering Masterprogram. Refusjon
Medlemsinntekter
Sum inntekter
Kostnader
Tilskudd Masterprogram 2022
Andelseier i Norsk Vann
Regnskapshonorar
Honorarer sekretæriat
Fellesprosjekt
Kontorrekvisita
Datakostnader
Møter, kurs, VA-konferansen
Møter i faggruppene
Driftsoperatørsamlinger
Styremøter diverse
Gaver
Bank og kortgebyrer
Andre kostnader
Sum kostnader
RESULTAT

Budsjett vann

Budsjett avløp

560 000
20 000
300 000
800 000
1 390 000
3 070 000

280 000
10 000
150 000
400 000
730 000
1 570 000

280 000
10 000
150 000
400 000
660 000
1 500 000

400 000
300 000
35 000
1 500 000
300 000
20 000
10 000
550 000
100 000
120 000
40 000

200 000
150 000
17 500
750 000
10 000
5 000
275 000
50 000
60 000
20 000

200 000
150 000
17 500
750 000
300 000
10 000
5 000
275 000
50 000
60 000
20 000

1 000
50 000

500
25 000

500
25 000

3 426 000

1 563 000

1 863 000

-356 000

7 000

-363 000
-356 000

Utskriftsdato Torsdag 28. april 2022

Forslag til Handlingsprogram 2022 med status per april

Akt nr

1

A

2

A.2

3

B

4

B.101

Oppdragsnavn

Kv. 1, 2022
des

jan

Kv. 2, 2022
feb

mar

Kv. 3, 2022

apr

mai

VA-konferansen 2022
100 %

7

VA konferansen

B.103

Fagmåned NO-DIG

12

B.104

Modellering EPANET grunnkurs?

13

C

14

C.54

Opprette faggruppe VA-transport

15
16

C.55

Fagmøte Moldeprosessen

01.09.2022
0%
0%
0%

Program

0%
0%

Møte

09.09.2022

Program

0%

Møte

12.10.2022

Program

0%

Møte

24.10.2022

DOP 2022
Program

27

0%

Samling (foreløpig)

28

F

29

F.1

Svartjeneste

30

F.2

Drift av hjemmeside

31

F.3

Fagmåned NO-DIG

32

G

0%

ANNEN KUNNSKAPSFORMIDLING
30 %
30 %
75 %

FELLESPROSJEKT
Prosjektbeskrivelse spredt avløp

G.54

35

jun

DRIFTSOPERATØRSAMLINGER

26

34

mai

Fagmøte VA-transport

23

33

apr

Fagmøte avløpsrensing

20

D.37

mar

MØTER I FAGGRUPPENE

17

25

Kv. 2, 2023
feb

31.08.2022

Romsdal?

11

D

jan

11.05.2022

Sunnmøre?

10

24

des

Jus

9

C.57

nov

100 %
100 %

21
22

Kv. 1, 2023

okt

KURS OG WEBINARER

Utstillere

C.56

sep

30 %

Program

18
19

Kv. 4, 2022
aug

Utlån og formidling av utstyr

6
B.102

jul

MÅLEUTSTYR OG VERKTØY

5

8

jun

100 %

Spredt avløp

0%

Kartlegging/prioritering fellesprosjekt

36

H

37

H.1

Anleggsbesøk/møter (årlig gjennomgang/kartlegging)

38

H.2

Kompetansestøtte/teknisk assistanse

39

H.3

40

I

41

I.1

42

KOMPETANSESTØTTE/TEKNISK ASSISTANSE
15 %
30 %

Felles spisskompetanse - behovskartlegging
REKRUTTERINGSTILTAK
Samarbeidsforum VA

0%

Plan for rekrutteringstiltak

43

K

44

K.1

Handlingsprogram 2023

45

K.4

Årsmelding og regnskap 2022

46

0%

STRATEGIPLAN, HANDLINGSPROGRAM MM
0%
0%

MØTER

47

L.1

Arbeidsmøte

48

L.1

Styremøte

49

L.3

Arbeidsmøte

50

L.1

Styremøte

51

L.1

Styremøte
Asplan Viak
Asplan Viak

Driftsassistansen for VA i MR

02.02.2022
09.02.2022
16.03.2022
26.04.2022
24.08.2022
Asplan Viak
Fremdrift (varighetsvektet)

Fremdrift (varighetsvektet) for summasjon
Oppnådd milepæl
Side 1

Utskriftsdato Torsdag 28. april 2022

Forslag til Handlingsprogram 2022 med status per april
50

L.1

Styremøte

51

L.1

Styremøte

52

L.3

Arbeidsmøte

53

L.1

Styremøte

54

L.1

Styremøte

55

L.2

Årsmøte 2022

Akt nr

56

Oppdragsnavn

Kv. 1, 2022
des

jan

Kv. 2, 2022
feb

mar

Kv. 3, 2022

apr

mai

jun

jul

Kv. 4, 2022
aug

sep

okt

Kv. 1, 2023
nov

des

jan

Kv. 2, 2023
feb

mar

apr

mai

jun

05.10.2022
12.10.2022
07.12.2022
11.05.2022

ADMINISTRASJON

57

M.1

Regnskap og økonomi

24 %

58

M.2

Annen administrasjon

24 %

59

M.2

Profileringsmateriell

60

M.4

Vannprisen 2022

Asplan Viak
Asplan Viak
Driftsassistansen for VA i MR

26.04.2022

Asplan Viak
Fremdrift (varighetsvektet)

Fremdrift (varighetsvektet) for summasjon
Oppnådd milepæl
Side 2

Medlemsavgifter 2022

Vann
Medlem:
Aukra
Aure
Averøy
Fjord
Giske
Gjemnes
Heim
Hareid
Herøy
Hustadvika
Molde
Rauma
Rindal
Sande
Smøla
Stranda
Sula
Sunndal
Surnadal
Sykkylven Energi AS
Tingvoll
Ulstein
Vanylven
Vestnes
Volda
Ørsta
Ålesund
Sum
Samvirkevassverk:
Batnfjord Vassverk SA
Brattvåg Vasverk SA
Ellingsøy Vassverk SA
Fjørtoft Vassverk SA
Halsabygda Vassverk SA
Herøy Vasslag SA
Liabygda Vassverk SA
Norddal Vassverk SA
Nord-Tustna og Leira Vassverk SA
Stemmedal Vasslag SA
Straumsnes Vassverk SA
Syvde Vassverk SA
Tresfjord Vassverk SA
Vestnes Vassverk SA
Ytterdal Nye Vassverk SA
Sum
Mattilsynet:
Mattilsynet Midt avd Nordmøre og Romsdal
Mattilsynet Midt avd. Sunnmøre
Sum
Sum

Antall pers SSB

Grunnavgift

3 515
3 439
5 778
2 511
8 539
2 650
5 924
5 111
8 812
13 294
31 870
7 043
1 991
2 428
2 121
4 464
9 445
6 936
5 864
7 571
2 975
8 576
3 071
6 992
10 670
10 842
66 728
249 160

17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509
17 509

1100
2660
1650
125
850
4750
225
110
600
2040
800
700
600
3000
230

8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755

3 502
3 502

Tillegg

5 253

5 253
11 381
22 324
3 502

7 004
1 751
3 502
5 253
1 751
8 755
8 755
37 644

Avløp

Sum 2022

2021

37 100
37 100
37 100
37 100
48 200
37 100
37 100
37 100
48 200
61 200
84 300
44 500
37 100
37 100
37 100
37 100
51 900
40 800
37 100
44 500
37 100
48 200
37 100
40 800
55 600
55 600
116 800
1 260 000

37 070
37 070
40 572
37 070
47 576
37 070
40 572
37 070
51 077
59 832
82 593
44 074
37 070
37 070
37 070
37 070
51 077
44 074
40 572
47 576
37 070
51 077
37 070
44 074
56 330
56 330
113 233
1 278 410

8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
8 755
131 318

8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
8 800
132 000

8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
148 818

3 502
3 502
7 004

3 500
3 500
7 000

3 502
3 502
7 004

1 399 000

1 434 232

Sum

Grunnavgift

17 509
17 509
17 509
17 509
22 762
17 509
17 509
17 509
22 762
28 890
39 833
21 011
17 509
17 509
17 509
17 509
24 513
19 260
17 509
21 011
17 509
22 762
17 509
19 260
26 264
26 264
55 153
594 868

19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562
19 562

733 189

Tillegg

5 869

5 869
12 715
24 942
3 912

7 825
1 956
3 912
5 869
1 956
9 781
9 781
42 058

Sum
19 562
19 562
19 562
19 562
25 431
19 562
19 562
19 562
25 431
32 277
44 504
23 474
19 562
19 562
19 562
19 562
27 387
21 518
19 562
23 474
19 562
25 431
19 562
21 518
29 343
29 343
61 620
664 619

664 619

Rev:07.03.22
saga

Sak 8/22 – Godkjenning av handlingsprogram, budsjett og
medlemsavgifter for 2023

8/22-6

Foreløpig handlingsprogram med budsjett er vedlagt. Det er lagt til grunn en moderat
økning i medlemsavgiftene for å dekke opp mva-kostnader, prisstigning og høyere
aktivitetsnivå.

Forslag til vedtak:
Handlingsprogrammet, budsjettet og medlemsavgiftene for 2022 vedtas som framlagt.

Budsjett 2023
Merknad

2023
Budsjett

RESULTAT
Inntekter
Utstillere konferanser og ekstra kursavgift
Kursavgift

560 000
20 000

Andelseier Norsk vann. Ref kontingent

300 000

Finansisering Masterprogram. Refusjon

400 000

Medlemsinntekter
Fellesprosjekt
Sum inntekter

1 650 000
400 000
3 330 000

Kostnader
Tilskudd Masterprogram 2021

400 000

Andelseier i Norsk Vann

300 000

Regnskapshonorar
Honorarer sekretæriat

35 000
1 570 000

Fellesprosjekt

400 000

Kontorrekvisita

20 000

Datakostnader

10 000

Møter, kurs, VA-konferansen

550 000

Møter i faggruppene

100 000

Driftsoperatørsamlinger

120 000

Styremøter diverse
Sum kostnader
RESULTAT

40 000
3 596 000
-266 000

Utskriftsdato Torsdag 28. april 2022

Forslag til Handlingsprogram 2023

Akt nr

1

A

2

A.2

3

B

4

B.105

Oppdragsnavn

7

B.106

Jus

8

B.107

Fagmåned XX

9

B.108

Modellering EPANET videregående?

13
14
15

C.59

16
17
18

C.60

Kv. 3, 2023

mai

jun

D

21

D.38

22
23

aug

Kv. 4, 2023
sep

okt

nov

Kv. 1, 2024
des

jan

Kv. 2, 2024
mar

apr

0%
10.05.2023
31.08.2023

MØTER I FAGGRUPPENE
Fagmøte Moldeprosessen

Program

0%

Møte

13.09.2023

Fagmøte avløpsrensing

Program

0%

Møte

18.10.2023

Fagmøte VA-transport

0%
20.09.2023

DRIFTSOPERATØRSAMLINGER
DOP 2023
Program

0%

Samling (foreløpig)

10.10.2023

E

STUDIETUR

26

F

ANNEN KUNNSKAPSFORMIDLING

27

F.1

Svartjeneste

0%

28

F.2

Drift av hjemmeside

0%

29

F.4

Digital møteplass/diskusjonsforum

0%

30

G

31

G.55

32

H

33

H.1

25

feb

0%

Møte

20

jul

0%

Program

19

24

apr

VA-konferansen 2022
VA konferansen

C

Kv. 2, 2023
mar

KURS
Program/utstillere

C.58

feb

Utlån og formidling av utstyr

6

11
12

jan

MÅLEUTSTYR OG VERKTØY

5

10

Kv. 1, 2023

Studietur i år???

19.04.2023

FELLESPROSJEKT
Nytt fellesprosjekt

0%

KOMPETANSESTØTTE/TEKNISK ASSISTANSE
Anleggsbesøk/møter (årlig gjennomgang)
Asplan Viak
Asplan Viak

Driftsassistansen for VA i MR

0%
Asplan Viak
Fremdrift (varighetsvektet)

Fremdrift (varighetsvektet) for summasjon
Oppnådd milepæl
Side 1

Utskriftsdato Torsdag 28. april 2022

Forslag til Handlingsprogram 2023
32

H

33

H.1

34

H.2

35

I

36

I.1

Akt nr

37

KOMPETANSESTØTTE/TEKNISK ASSISTANSE
Oppdragsnavn

Anleggsbesøk/møter (årlig gjennomgang)

Kv. 1, 2023
jan

Kv. 2, 2023

feb

mar

apr

Kv. 3, 2023

mai

jun

jul

aug

Kv. 4, 2023
sep

okt

Kv. 1, 2024

nov

des

Kompetansestøtte/teknisk assistanse

jan

feb

Kv. 2, 2024
mar

apr

0%

REKRUTTERINGSTILTAK
Samarbeidsforum VA

0%

Oppfølging av plan for rekruttering

38

K

39

K.1

Handlingsprogram 2023

40

K.4

Årsmelding og regnskap 2022

41

STRATEGIPLAN, HANDLINGSPROGRAM MM
0%
0%

MØTER

42

L.1

Styremøte

43

L.1

Styremøte

44

L.1

Styremøte

45

L.1

Styremøte

46

L.1

Styremøte

47

L.2

Årsmøte 2023

48

09.02.2023
26.04.2023
24.08.2023
12.10.2023
07.12.2023
10.05.2023

ADMINISTRASJON

49

M.1

Regnskap og økonomi

50

M.2

Annen administrasjon

51

M.4

Vannprisen 2023

Asplan Viak
Asplan Viak
Driftsassistansen for VA i MR

0%
0%
26.04.2023

Asplan Viak
Fremdrift (varighetsvektet)

Fremdrift (varighetsvektet) for summasjon
Oppnådd milepæl
Side 2

Medlemsavgifter 2023

Vann
Medlem:
Aukra
Aure
Averøy
Fjord
Giske
Gjemnes
Heim
Hareid
Herøy
Hustadvika
Molde
Rauma
Rindal
Sande
Smøla
Stranda
Sula
Sunndal
Surnadal
Sykkylven Energi AS
Tingvoll
Ulstein
Vanylven
Vestnes
Volda
Ørsta
Ålesund
Sum
Samvirkevassverk:
Batnfjord Vassverk SA
Brattvåg Vasverk SA
Ellingsøy Vassverk SA
Fjørtoft Vassverk SA
Halsabygda Vassverk SA
Herøy Vasslag SA
Liabygda Vassverk SA
Norddal Vassverk SA
Nord-Tustna og Leira Vassverk SA
Stemmedal Vasslag SA
Straumsnes Vassverk SA
Syvde Vassverk SA
Tresfjord Vassverk SA
Vestnes Vassverk SA
Ytterdal Nye Vassverk SA
Sum
Mattilsynet:
Mattilsynet Midt avd Nordmøre og Romsdal
Mattilsynet Midt avd. Sunnmøre
Sum
Sum

Antall pers SSB

Grunnavgift

3 515
3 439
5 778
2 511
8 539
2 650
5 924
5 111
8 812
13 294
31 870
7 043
1 991
2 428
2 121
4 464
9 445
6 936
5 864
7 571
2 975
8 576
3 071
6 992
10 670
10 842
66 728
249 160

20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000

1100
2660
1650
125
850
4750
225
110
600
2040
800
700
600
3000
230

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

4 000
4 000

Tillegg

6 000

6 000
13 000
25 500
4 000

8 000
2 000
4 000
6 000
2 000
10 000
10 000
43 000

Avløp

Sum 2023

2021

44 000
44 000
44 000
44 000
57 200
44 000
44 000
44 000
57 200
72 600
100 100
52 800
44 000
44 000
44 000
44 000
61 600
48 400
44 000
52 800
44 000
57 200
44 000
48 400
66 000
66 000
138 600
1 494 900

37 070
37 070
40 572
37 070
47 576
37 070
40 572
37 070
51 077
59 832
82 593
44 074
37 070
37 070
37 070
37 070
51 077
44 074
40 572
47 576
37 070
51 077
37 070
44 074
56 330
56 330
113 233
1 278 410

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
150 000

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
150 000

8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
8 754
148 818

4 000
4 000
8 000

4 000
4 000
8 000

3 502
3 502
7 004

1 652 900

1 434 232

Sum

Grunnavgift

20 000
20 000
20 000
20 000
26 000
20 000
20 000
20 000
26 000
33 000
45 500
24 000
20 000
20 000
20 000
20 000
28 000
22 000
20 000
24 000
20 000
26 000
20 000
22 000
30 000
30 000
63 000
679 500

24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000
24 000

837 500

Tillegg

7 200

7 200
15 600
30 600
4 800

9 600
2 400
4 800
7 200
2 400
12 000
12 000
51 600

Sum
24 000
24 000
24 000
24 000
31 200
24 000
24 000
24 000
31 200
39 600
54 600
28 800
24 000
24 000
24 000
24 000
33 600
26 400
24 000
28 800
24 000
31 200
24 000
26 400
36 000
36 000
75 600
815 400

815 400

Rev:21.04.22
saga

Sak 9/22 – Valg

Valgkomiteens forslag til styre:
Cato Andersen (leder, ikke på valg)
Magne Jøran Belsvik
Bjørn Røkkum
Elin Magdalena Nerem
Marius Snekvik (for samvirkevannverkene)
Jan Henry Kristensen (vara, ikke på valg)
Ivar Selsbakk (vara, ikke på valg)
Valgkomite:
Nils Halse
Fred Arnesen (ikke på valg)

