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OM DRIFTSASSISTANSEN 
Driftsassistansen er organisert som en forening uten økonomisk formål. Foreningen er registrert i 

Enhetsregisteret, og kan som selvstendig rettssubjekt inneha rettigheter og plikter, herunder inngå avtaler, 

gjøre innkjøp og ta opp lån. Foreningen har ingen ansatte. I 2022 har foreningen følgende medlemmer: 25 

av 26 kommuner i Møre og Romsdal, 17 samvirkevannverk, 2 kommuner i Trøndelag og Mattilsynet Region 

Midt sine to avdelinger i Møre og Romsdal. Det er inngått kontrakt med Asplan Viak AS for utførelse av 

sekretariatsfunksjonene for perioden mai 2021 - mai 2023 med mulighet for forlengelse til mai 2025. 

VIRKSOMHETSIDÉ 
Driftsassistansen skal bidra til å sikre en effektiv og bærekraftig forvaltning, utbygging og drift av 

vannforsynings- og avløpsanleggene i kommunene gjennom erfaringsutveksling og samarbeid, faglig 

oppdatering og bruk av ny kunnskap og ny teknologi. 

BRANSJEUTFORDRINGER 
Abonnentene oppfatter i hovedsak kvaliteten på vann- og avløpstjenestene som tilfredsstillende. 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. De største 

utfordringene er knyttet til: 

 

1. rekruttering og kompetanse 

2. fornyelse av ledningsnettet 

3. klimatilpasning og overvannshåndtering i byer og tettsteder 

4. sikkerhet og beredskap i vannforsyningen 

5. kommunens rolle som tilsynsmyndighet for avløpsanlegg  
 

 

(1)  Med unntak av de store bykommunene er fagmiljøene små og sårbare. Kommunene sliter med å 

etablere robuste fagmiljø med rett kompetanse og nok ressurser, og dette fører til at det meste av innsatsen 

rettes inn mot opprettholdelse av daglig drift på bekostning av andre oppgaver. 

 

Drift og beredskap må utføres i egen regi, og kommunene må også ha kompetanse og kapasitet «i eget 

hus» til strategisk planlegging, forvaltningsoppgaver, prosjektledelse for nyanlegg og kjøp av eksterne 

tjenester. En spørreundersøkelse som ble utført av Driftsassistansen i 2017, viste at fagmiljøene i de små 

og mellomstore kommunene var langt unna minimumsbehovet for kjernekompetanse i egen organisasjon. 

De siste 5 årene har utviklingen hatt en negativ trend, og rekrutterings- og kompetanseutfordringen er derfor 

det største hinderet for videre utvikling av VA-tjenestene i kommunene.  

 

Prosjektering og byggeledelse for store og spesialiserte prosjekter som prosessanlegg, VA-stasjoner og 

NoDig-entrepriser, settes i stor grad ut til konsulenter. Flertallet av kommunene benytter også konsulenter 

til å utarbeide hovedplaner og saneringsplaner, og er avhengige av å kjøpe eksterne tjenester knyttet til 

etablering av hydrauliske/hydrologiske modeller og GIS-verktøy. Det er nødvendig med en viss fagkompe- 



             
 
tanse 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 bør utføres i egen 

regi. 

 

(2)  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 kroner. Prognoser 

for gebyrutvikling tilsier at gebyrene må økes med 125 % for vann og 203 % for avløp. 

 

(3)  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 (blågrønne strukturer) i by- og tettstedsmiljøet. 

 

(4)  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 planer og IK-

system.  

 

(5)  Kommunen 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 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.                                                                                                                                                                 

 



             
 

HOVEDMÅL 2022-2025 

I strategiplanperioden skal følgende hovedmål for Driftsassistansen prioriteres: 

 Effektivisere medlemstjenestene 

 Styrke og utvide medlemstjenestene 

 Sikre medlemmene tilgang på kompetanse 

 Videreutvikle Driftsassistansen som organisasjon 
 

 

DELMÅL 
Driftsassistansen har per mai 2022 begrenset aktivitet i forhold til de best utbygde driftsassistansene, både 

med hensyn til samarbeidsområder og ressursbruk, selv om det med bakgrunn i bransjeutfordringene er et 

åpenbart behov for å utvide tjenestetilbudet. 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. Kunnskapsformidling og utveksling av erfaringer gir rimeligere og mer 

effektive VA-tjenester, og det er svært effektivt med fellesprosjekt for å løse felles utfordringer. I tillegg til 

besparelser og raskere framdrift, gir prosjektsamarbeid betydelige gevinster i form av nettverksbygging, 

erfaringsutveksling og kompetanseutvikling. I strategiplanperioden skal Driftsassistansens aktiviteter være 

innrettet mot å oppfylle følgende delmål under hovedmålene: 

Effektivisere medlemstjenestene ved å: 

 Ha tettere dialog med medlemmene 

 Prioritere de viktigste innsatsområdene 

 Prioritere prosjektsamarbeid (fellesprosjekt) 

 Effektivisere kunnskapsformidlingen 

Styrke og utvide medlemstjenestene ved å:  

 Styrke og utvide kompetansenettverket 

 Arrangere konferanser, kurs og webinarer 

 Gi individuell kompetansestøtte og teknisk driftsassistanse  

 Utføre prioriterte oppgaver som krever spisskompetanse 

Sikre medlemmene tilgang på kompetanse ved å: 

 Synliggjøre VA-bransjens betydning for helse, miljø og samfunnssikkerhet  

 Bidra til å sikre rekrutteringen til bachelorutdanningen i vann- og miljøteknikk ved NTNU i Ålesund 

Videreutvikle Driftsassistansen som organisasjon ved å: 

 Vektlegge langsiktig og strategisk styring av virksomheten 

 Vektlegge informasjon og profilering av Driftsassistansen 

 Inngå prioriterte allianser med andre aktører for å oppnå større gjennomføringskraft 

 
JIG, 12.9.2022 


