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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 fremgår 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. 
 
1.3 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 for øvrig gi innstilling til årsmøtet i alle saker som etter 
vedtektene skal avgjøres av årsmøtet. 
 
Styret består av 4 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 etter årsmøtet 24. mai 2018 hatt følgende 
sammensetting: 
 

1) Bjørn Skulstad, Ålesund Kommune (Styreleder) 
2) Eli Marte Harnes, Rauma Kommune 
3) Terje Forberg, Surnadal Kommune 
4) Øyvind Vassbotn, Hareid Kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretariat 
NTNU i Ålesund 

Faggrupper 
Avløpsrensing – silanlegg og store slamavskillere 

Moldeprosessen 
Lekkasjesøking på vannledningsnettet 

Medlemmer  
34 kommuner (2018) 

Assosierte medlemmer 
Mattilsynet Region Midt 

16 samvirkevannverk (2018) 

Styret 
Kommuner 

Samvirkevannverk 

 



5) Merete Sundstrøm, Molde Vann og Avløp (1. varamedlem) 
6) Ivar Selsbakk, Sykkylven Energi, (2. varamedlem) 
7) Bjørn Bendal, Herøy Vasslag SA, (representant for samvirkevannverkene) 

 
Styret har i 2018 hatt 5 møter og behandla 37 saker. 
 
1.4 Valgkomite 
 
Valgkomitéen har i perioden 1. juni 2017 - 23. mai 2018 bestått av Fred Arnesen, Herøy kommune og Dag Søvik, Rauma 
kommune. Disse ble gjenvalgt på årsmøtet 23. mai 2018 
 
 
1.5 Faggrupper 
Det er opprettet 3 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 3 fagkomitéer som i samarbeid med 
sekretariatet er ansvarlig for programmet på møtene i faggruppene. I 2018 har fagkomitéene bestått av følgende personer: 
 
Avløpsrensing - silanlegg og store slamavskillere: 
1) Lars Petter Kjerstad, Molde Vann og Avløp KF (leder for faggruppen) 
2) Geir Skoglund, Rauma kommune 
3) Olger Teigen, Stranda kommune 
 
Olger Teigen har skiftet arbeidsområde og ønsket som følge av dette å gå ut av fagkomiteen. På møte i faggruppen den 
06.12.2018 ble Joakim Sletta, Sula kommune valgt inn. 
 
Moldeprosessen: 
1) Magne Roaldseth, Molde Vann og Avløp KF (leder for faggruppen) 
2) Nils T. Halse, Halsabygda vassverk SA 
 
På møte i faggruppen den 29.11.2018 ble Kristin Hanem Tømmervoll, Tingvoll kommune valgt inn som nytt medlem i 
fagkomiteen. 
 
Lekkasjesøking på vannledningsnettet: 
1) Bernt Kvasnes, Ålesund kommune 
 
På møte i faggruppen den 13.11.2018 ble det besluttet å ikke gjennomføre nytt valg da det var ønskelig med en høring blant 
medlemmene om de ønsket at faggruppen skulle holde fram. 
 
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 2018 hadde Driftsassistansen 34 medlemmer og 18 assosierte medlemmer. 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. 
 
Syvde Vassverk SA har søkt om assosiert medlemskap og ble i styremøte den 27.11.2018 tatt opp som assosiert medlem 
med virkning fra 01.01.2019. 
 
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. 
 
Etter en grundig prosess ble det besluttet å inngå avtale med NTNU i Ålesund om sekretariatfunksjonen.  På grunn av ulike 
årsaker var ikke nytt sekretariat på plass før medio april 2018. For å sikre god planlegging og gjennomføring av VA-
konferansen 2018 og årsmøtet vedtok styret å forlenge avtalen med Sivilingeniør Gjestad AS fram til VA-konferansen 2018. I 
perioden januar til april 2018 var sekretariatfunksjonen ivaretatt av Sivilingeniør Gjestad AS. Det var overlapp av 
Sekretariatfunksjonen for Driftsassistansen i perioden april/mai 2018 og fra og med juni 2018 har sekretariatfunksjonen vært 
ivaretatt av NTNU i Ålesund. 
 
 



2. Formål og arbeidsform 
 

Driftsassistansen har som mål å sikre en effektiv utbygging og drift av vannforsynings- og avløpsanleggene i kommunene i 
Møre og Romsdal gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, 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 VA-anlegg har ikke vært utført 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 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 revideres av revisor som er godkjent av 
Finanstilsynet, selv om foreningen ikke revisjonspliktig etter revisorloven. 
 
Foreningen er ikke skattepliktig i henhold til fritaksbestemmelser i skatteloven, og er ikke registrert i Merverdiavgifts registeret 
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 er god, jf. vedlagte regnskap. 
 

5. Utført arbeid 
 
5.1 Generelt 
Det totale timeforbruket for sekretariatet var i 2018 på 1 379,5 timer (0,81 årsverk), fordelt på Sivilingeniør Gjestad AS 445,5 
timer (0,26 årsverk) og NTNU i Ålesund 934 timer (0,55 årsverk).  
 
5.2 Kjøp og vedlikehold av måleutstyr og verktøy 
Driftsassistansen disponerer spesialutstyr (Vedlegg 3) som sekretariatet kan låne ut til medlemmene. Det er ikke kjøpt inn 
nytt utstyr i 2018. 
 
5.3 Kurs og konferanser 
 
5.3.1 VA-konferansen 2018 
Driftsassistansens årlige VA-konferanse er vannbransjens viktigste møteplass i Møre og Romsdal. 287 deltakere fra 
kommuner, vannverk, myndigheter, konsulenter, leverandører og entreprenører var samlet på årets VA-konferanse, som ble 
arrangert på Scandic Parken i Ålesund 23. – 24. mai. Konferansedeltakerne ble oppdatert på siste nytt i vannbransjen, 
knyttet nye kontakter og fikk anledning til å treffe kollegaer for diskusjon og erfaringsutveksling. 
 
Målgruppe 
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 avløpshåndtering. 
 
Fagtema 
En rekke dagsaktuelle fagtema og nyheter ble presentert av dyktige forelesere, herunder blant annet kåring av Norges beste 
drikkevann - semifinale, smarte vannmålere, forbedring av rammebetingelsene for vannsektoren, sikkerhet og beredskap i 
vannforsyningen, eierskap til stikkledninger, vannlekkasjer og kvalitet på nye ledningsanlegg samt HMS ved arbeid på 
avløpsanlegg, avløpsrensing og avløpsnett. 
 
Leverandørutstilling 
Hele 69 leverandører av varer og tjenester hadde stands i tilknytning konferanselokalene, og det var satt av god tid til 
utstillingsvandring. Utstillingen er av stor betydning for helheten i det faglige tilbudet på konferansen, og er en vesentlig 
bidragsyter i forhold til nettverksbygging og målsetningen om at konferansen skal ha et tilbud til alle som jobber med 
planlegging, forvaltning, bygging og drift av VA-anlegg i kommunene. 
 
Festmiddag med underholdning 



Etter det faglige programmet første dag, ble det arrangert festmiddag med underholdning og utdeling av Driftsassistansens 
årlige Vannpris. Espen Beranek Holm var toastmaster og stod for underholdningen sammen med Kurt Sagen Jazzkvartett. 
 
 
5.3.2 Kurs i vannforsyning til brannslokking og sprinkleranlegg 
 
Kurset ble arrangert på Scandic Parken hotell i Ålesund den 19. november. Det ble arrangert i samarbeid med Norsk Vann 
og til sammen 27 personer deltok.  Kurset gav en praktisk veiledning i kartlegging av kapasitet i vannforsyningsnettet, 
vurdering av behovet for slokkevann og hvordan eventuell manglende vannmengde kan skaffes fra andre kilder. Ny forskrift 
om brannforebygging med veiledning var et sentralt tema. Den har viktige bestemmelser om ansvar for vann til brannslokking 
og sprinkleranlegg. Norsk Vanns Prosjektrapport 218 «Vann til brannslokking og sprinkleranlegg» ble benyttet som 
kurskompendium. 
 
5.4 Møter i Faggruppene 
 
5.4.1 Lekkasjesøking på vannledningsnettet 
Møtet ble arrangert på Alexandra Hotell Molde, 13. november, og hadde 18 deltakere. Før lunsj presenterte Kaare Kalleberg 
sluttrapporten fra forprosjektet, og Jan Helge Høvset fra Eskeland Electronics presenterte utstyr for lekkasjesøk og 
ledningspåvisning. Etter lunsj dro vi ut til et testområde og fikk testet utstyret som vi hadde blitt presentert. 

                      

 

5.4.2 Moldeprosessen 

Til sammen 24 personer fra 6 kommuner, 3 private vannverk og mattilsynet møttes i Ulsteinvik for møte i faggruppa for 
Moldeprosessen 29. november 2018. Møtet ble gjennomført etter samme opplegg som tidligere, dvs. en kombinasjon av 
forberedte innlegg, utveksling av driftserfaringer og korte orienteringer fra hver enkelt anleggseier om hva som hadde skjedd 
siden forrige møte med hensyn til driftsproblemer og optimaliseringstiltak. Etter lunsj var det befaring på Stemmedal 
Vassverk. Det ble også avholdt valg. Kristin Hanem Tømmervoll, Tingvoll kommune, ble valgt inn som nytt medlem i 
fagkomiteen. 

      

 

5.4.3 Avløpsrensing – silanlegg og store slamavskillere 

Det var 24 deltakere på samlinga i faggruppa for avløpsrensing på Storfjord Hotel fra 10 kommuner. Samlingen besto av 
noen forberedte innlegg og orientering/erfaringsutveksling fra de ulike medlemskommunene. Innimellom innlegg om 
slamavskiller på Sula, barkefilter til luktreduksjon, nytt renseanlegg i Molde og erfaringsutveksling fikk deltakerne beundret 
utsikten fra hotellet og omgivelsene. 



 

 

5.5 Driftsoperatørsamling 
 
5.5.1 2-dagers driftsoperatørsamling 2018 
Den årlige 2-dagers samlingen ble arrangert på Scandic Parken i Ålesund 20. - 21. november 2018. Det var 110 påmeldte fra 
kommuner, private vannverk, leverandører, entreprenører og konsulenter.  
 
Målgruppe 
Målgruppen for den årlige samlingen er driftsledere, driftsoperatører og fagarbeidere med ansvar for daglig drift og 
vedlikehold av VA-anlegg. Samlingen er også svært aktuell for personell med ansvar for planlegging og prosjektering av nye 
VA-anlegg 
 
Dagsaktuelle tema 
Temaene var dagsaktuelle og dannet grunnlag for erfaringsutveksling og diskusjoner mellom deltakerne. Det var innlegg om 
blant annet brannvann, planlegging av nye anlegg i Ålesund (både vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg), ulike 
metoder for avløpsrensing, effektive forbehandlingsmetoder, sikre vannkummer og frostfrie løsninger. 
 

 
 
Sosialt program 
På kvelden 20. november var det god underholdning med Astrid og Synnøve som toastmastere, og praten satt løst over et 
godt måltid julemat 
 



 
 
5.6 Annen kunnskapsformidling 
 
5.6.1 Svartjeneste per telefon 
I tillegg til konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger, møter i faggruppene og ulike fellesprosjekt formidler sekretariatet 
erfaringer via svartjeneste per telefon 
 
5.6.2 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. 
 
5.7 Fellesprosjekt 
 
 5.7.1 Forprosjekt for lekkasjereduksjon på vannledningsnettet 
 
Forprosjektet startet opp med et møte i arbeidsgruppen på Quality Hotel Alexandra i Molde 10. januar 2017. Sluttrapporten 
ble presentert for faggruppen på samlingen den 13. november. Etter samlingen ble det konkludert med at arbeidet hadde 
vært nyttig, men at en ikke ønsker å fortsette med en egen fagkomité for lekkasjesøking. 
 
 
5.8 Utlån av spesialutstyr 
Sekretariatet disponerer utstyr som kan lånes ut til medlemmene. Den portable avløpsmengdemåleren har vært på utlån i 
hele 2018, mens det ikke har vært etterspørsel etter annet utstyr. 
 
5.9 Vannprisen for 2017 
Driftsassistansen deler 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. 
 
Driftsassistansens Vannpris for 2017 ble tildelt Einar Bergsli.. Bergsli fikk prisen for sin mangeårige innsats for 
vannbransjen i Møre og Romsdal. Juryen har i sin begrunnelse for valg av prisvinner lagt spesiell vekt på prisvinnerens 
sentrale rolle innen det VA-faglige miljøet både her i fylket, men også ellers i landet. Prisvinneren har 40 års erfaring fra VA-
prosjektering og utredninger i Møre og Romsdal, og kjenner således bedre enn de fleste VA-anleggene i fylket. Bergsli var 
også med i oppstarten av Driftsassistansen for Vann og Avløp i Møre og Romsdal. Fra sine kolleger får prisvinneren det 
beste skussmål, både som privatperson og som fagperson med en genuin interesse for vann- og avløpsfaget. 
 
5.10 Kontakt med andre fagmiljøer 
 
5.10.1 Generelt 
En rekke konsulenter, leverandører, andre driftsassistanseorganisasjoner, myndigheter og forskningsinstitusjoner trekkes inn 
i Driftsassistansens virksomhet gjennom VA-konferansen, kurs, møter i faggruppene, driftsoperatørsamlingen og ulike 
fellesprosjekt. 
 
5.10.2 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 Molde, 
Smøla, Stranda og Ålesund som i 2017 var ordinære hovedmedlemmer. 
 

6. Rapportering 
 



Foredrag fra konferanser, kurs, driftsoperatørsamlinger, møter i faggruppene og rapporter fra fellesprosjekt legges ut på 
Driftsassistansens hjemmeside, slik at medlemmer og andre fritt kan laste ned foredrag og rapporter etter behov. 

 
 


