Handlingsplan
2020-2024
Formål og arbeidsform
Driftsassistansen skal tilrettelegge for en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og
avløpsanleggene i kommunene i Møre og Romsdal gjennom erfaringsutveksling og
samarbeid, faglige oppdateringer og bruk av ny kunnskap og ny teknologi.
Ifølge vedtektene skal sekretariatet i samarbeid med medlemmene arrangere konferanser,
kurs, fagmøter, driftsoperatørsamlinger, studieturer og fellesprosjekt. Sekretariatet skal også
hjelpe medlemmene med annen kunnskapsformidling.

Faste aktiviteter
Kurs og konferanser
VA-konferanse
Målgruppen for den årlige konferansen er alle som arbeider med planlegging, forvaltning,
bygging og drift av VA-anlegg i kommuner og vannverk. Konferansen er også aktuell for
rådgivere og leverandører innen vannbransjen, arealplanleggere og byggesaksbehandlere i
kommunene, samt politikere og andre med interesse for vannforsyning og avløpshandtering.
Etter det faglige programmet første dagen, blir det arrangert festmiddag med underholdning
og utdeling av Driftsassistansen sin vannpris.
Driftsoperatørsamling
Målgruppen for samlingen er driftsledere, driftsoperatører og fagarbeidere med ansvar for
daglig drift og vedlikehold av VA-anlegg. Samlingen legges til høsten, og er også svært
aktuell for personer med ansvar for planlegging og prosjektering av nye VA-anlegg.
Det blir lagt vekt på at tema som blir tatt opp er praktisk rettet. Dette med tanke på at
deltakerne skal kunne nyttiggjøre seg av ny kunnskap i sitt daglige arbeid. Ulike leverandører
vil som tidligere presentere sine tjenester og produkt på stands i tilknytting til kurslokalene.
Deltakerne blir oppfordret til å foreslå aktuelle tema.

Fagdager
Det vil arrangeres fagdager av relevante tema etter forslag fra styret, sekretariatet eller etter
ønske fra medlemmer.
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Møter i faggruppene
Faggruppenes møter er vanligvis en kombinasjon av innlegg og erfaringsutveksling, og besøk
på anlegg etter ønske fra faggruppene. Per 2020 er det to aktive faggrupper:
Moldeprosessen
Liste over anlegg med Moldeprosessen som er med i faggruppa:
Byggeår1)
1996

Kap.(l/s)1)
50

Anleggseier
Giske kommune

Vassverk
Giske

Beh. anlegg
Alnes

Halsabygda Vassverk

Halsabygda

Halsabygda

1996

17

Hareid kommune

Hareid

Nesset

1995

45

Kristiansund kommune

Kristiansund

Storvatnet

2007

230

Molde Vann og Avløp

Sentralvannverket

Hindalsrøra

1999

240

Smøla kommune

Smøla

Hjellbergsvatnet

1997 (2013)

20 (40)

Stemmedal Vasslag SA

Stemmedal

Stemmedal

2016

50

Tingvoll kommune

Indre Tingvoll

Vasslia

1994 (2015)

26(35)

SA

KF

1)Tal

i parentes gjelder ombygging/utvidelse.

Avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere
Målgruppa for faggruppen er driftsledere og driftsoperatører, men møtene i faggruppen er
også nyttige for personer som er ansvarlige for planlegging og prosjektering av nye
renseanlegg, samt oppgradering av eksisterende anlegg.

Studietur
Driftsassistansen vil arrangere studieturer der det er behov for å søke mer informasjon, for
eksempel gjennom faggruppene eller i etterkant av fagdager.

Annen kunnskapsformidling
Svartjeneste
Sekretariatet svarer på ulike fagspørsmål fra medlemmene eller henviser til andre, men det er
ikke satt av ressurser til teknisk assistanse.
Drift av hjemmeside og andre digitale fora
Informasjon fra Driftsassistansen og foredrag fra arrangementer blir lagt ut på
Driftsassistansen sin hjemmeside. Sekretariatet vil også drifte andre digitale fora for
Driftassistansen.
Informasjon om kurs fra Norsk Vann
Driftsassistansen vil videreformidle informasjon om kurs som arrangeres av Norsk Vann, og
være behjelpelige for tilrettelegging av Norsk Vanns kurs i Møre og Romsdal.
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Annet
Kontakt med andre fagmiljø
Generelt
Ei rekke konsulenter, leverandører, andre driftsassistanseorganisasjoner, myndigheter og
forskningsinstitusjoner blir dratt inn i Driftsassistansen sin virksomhet gjennom VAkonferansen, kurs, møter i faggruppene, driftsoperatørsamlingen og ulike fellesprosjekt.
Norsk Vann
Driftsassistansen har vært hovedmedlem i Norsk Vann på vegne av medlemskommunene i
Driftsassistansen fra 1. januar 2002. Gjennom en samarbeidsavtale er medlemskommunene i
Driftsassistansen kollektive medlemmer i Norsk Vann, med unntak av Molde, Smøla, Stranda,
Rauma og Ålesund som er ordinære hovedmedlemmer.
Samarbeidsforum VA
Samarbeidsforum ble dannet i 2009. Driftsassistansen gikk inn som avtalepart i 2015.
«Samarbeidsforum VA» har som mål å øke rekrutteringen til VA-bransjen, utvikle et bedre
studie- og etterutdanningstilbud ved NTNU i Ålesund og ellers bidra til kompetanseutvikling i
bransjen gjennom ulike tiltak. I samarbeidskomitéen har hver avtalepart en representant, der
styreleder er Driftsassistansen sin representant.
NTNU i Ålesund er sekretariat for komitéen og ansvarlig for utarbeiding av årsplaner,
budsjett og årsrapporter.
Rekruttering til VA
Driftsassistansen har gitt tilskudd til NTNU via Samarbeidsforum VA for å finansiere en
stilling. I 2020-2022 er Driftsassistansen med og finansierer en stilling på masterprogrammet
ved NTNU i Ålesund.
Driftsassistansen vil ha fokus på rekruttering til VA, og også oppfordre kommuner til å tilby
lærlingplass.
Vannprisen
Driftsassistansen deler hvert år ut en vannpris. Prisen, som er en annerkjennelse for særlig stor
innsats og stort engasjement innen fagområdet vann- og avløpsteknikk, kan i henhold til
statuttene gis til enkeltpersoner, kommuner, interkommunale selskap, vann- og avløpsverk og
frivillige organisasjoner eller institusjoner for innsats av teknisk, organisasjonsmessig,
forvaltningsmessig eller administrativ karakter. Styret i Driftsassistansen er jury for prisen.
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Vedlegg: Foreløpige aktiviteter planlagt i 2021 (pr. oktober 2020)
Fra januar/februar:
Aktuelle fagdager/fellesprosjekter i samarbeid med Tobias Dahle:
-

Eierskap til stikkledninger
Nødvann
Digitale vannmålere

(Oppstartsmøter i starten av november 2020 for å kartlegge interesse)

Mai: VA-konferanse 25.-26. mai i Molde (Scandic Seilet)

September/oktober: Samling i faggruppene
November: Driftsoperatørsamling (Sted TBA)

Mulighet for andre fagdager og kortere samlinger i tillegg
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