Handlingsplan 2021 Vedtatt av Norsk Vanns styre 26. januar 2021.

Strategiplan 2019-2022
Norsk Vann skal sikre vannbransjen gode og forutsigbare
rammebetingelser ved å:
Synliggjøre viktigheten av gode vann- og avløpstjenester for
helse, miljø og samfunnssikkerhet

Påvirke nasjonale beslutningstakere til å vedta egnede
rammebetingelser

Kreve en sektorlov for vanntjenester og et ansvarlig
departement
Øke gjennomslagskraften gjennom satsing på prioriterte
allianser
Sikre tilpassing av EUs regelverk på vann- og miljøområdet
til norske forhold gjennom deltakelse i EurEau og det
nordiske samarbeidet
Norsk Vann skal sikre at vannbransjen har fremtidsrettet
kompetanse ved å:
Synliggjøre bransjen som attraktiv for å sikre rekrutteringen

Påvirke utdanningstilbudet for ingeniører og fagarbeidere i
tråd med behovet i bransjen

Øke formalkompetansen i bransjen gjennom
kompetansekrav, kurs og videreutdanning i henhold til
«Norsk Vanns kursstrategi 2017-2022»

Handlingsplan 2021
Styrke kontakten med medlemmene ved å møte kommunedirektører i kommunene.
Samhandle tettere med KS for å styrke vanntjenestenes posisjon og øke bevisstheten om fremtidige
utfordringer
Følge opp kommunikasjonsstrategien
Arbeide for en stortingsmelding om vannbransjens behov og utfordringer
Jobbe med påvirkningskampanjen for å få fotavtrykk i regjeringserklæringen etter valget
Benytte Arendalsuka til å løfte frem sentrale problemstillinger mot stortingsvalget
Arbeide for etablering av Vannbransjens innovasjonsprogram (VIP) med særlig fokus på finansiering og
endring av gebyrregelverket
Oppfølging av revisjon av drikkevannsforskriften som følge av implementering av DWD i norsk lov
Arbeide for revisjon av forurensningsforskriften
Oppfølging av Overvannsutvalgets anbefalinger om ansvar og finansierng
Oppfølging av fremlagt lovforslag overfor KLD sammen med Huseierene, Forbrukerrådet, Finans Norge, NBBL
og KS
Videreutvikle våre samarbeid med KS, MEF, Huseierne, NITO m.fl.
Felles budskap sammen med alliansepartnere, mot politikere og i media
Delta i EurEaus tre fagkomiteer og generalforsamling
Samarbeide med nordiske søsterorganisasjoner i saker av felles interesse
Oppfølging av EUs revisjon av avløpsdirektivet, herunder etablere en ressursgruppe

Videreutvikle resultatene fra prosjektet «vannbransjen som kompetanseutviklingsarena» for å synnliggjøre
bransjens mangfoldige rekrutteringsbehov. Samarbeide med medlemmer for å ta i bruk denne strategien,
herunder evaluere årshjulet for rekrutteringsarbeid, inkl. å prioritere målgrupper og tiltak
Utvikle budskap om bransjen som er tilpasset elever og studenter (ungdomsskole, videregående, fagskole,
høgskole/universitet) med formål med rekruttering til bransjen
Følge opp rapporten om rekrutteringebhov gjennom å:
o Arbeide for økt rekruttering innen utdanning av operatører, større utdanningskapasitet og tilstrekkelig
med lærlingeplasser
o Påvirke regjering og storting for å utdanne flere ingeniører/sivilingeniører til bransjen
Vurdere sertifiseringsordning innen vannforsyning og avløp med grunnlag i prosjekt kompetansekrav
Etablere kurs knyttet til nytt system for akk. prøvetaking
Utvikle digitalt kursmateriell for 3-ukers kursene i hht fremdriftsplaner
Lansering av ny digital kurskatalog

Gi et kompetansetilbud på de viktigste utfordringsområdene
gjennom Norsk Vann Prosjekt, arrangementer og
kunnskapsplattformer
Gi medlemmene teknisk, forvaltningsmessig og juridisk
støtte
Norsk Vann skal stimulere til innovasjon og til at
vannbransjen tar en tydelig posisjon i det grønne skiftet ved å:
Utvikle verktøy slik at målene i «Nasjonal bærekraftstrategi
for vannbransjen» kan nås
Bistå til omstilling til en sirkulær økonomi

Være pådriver for samarbeid i hele verdikjeden om
teknologiutvikling og bruk av ny teknologi

Norsk Vann skal stimulere til økt effektivitet og
gjennomføringsevne i vannbransjen ved å:
Bidra til mer effektiv organisering av vann- og
avløpstjenestene gjennom analyser og synliggjøring av beste
praksis
Formidle kunnskap om gevinstpotensialet ved digitalisering
og automatisering
Oppnå standardisering gjennom utvikling av VA-norm med
beste praksis blader
Måle bransjens utvikling gjennom økt anvendelse av
benchmarkings-systemet bedreVANN

Vurdere å implementere sterkere fokus på beredskap i driftsoperatørkursene
Formidle resultater fra nye og eksisterende prosjekter på en lett tilgjengelig måte gjennom bruk av nye digitale
verktøy
Fullføre implementeringen av anbefalinger gitt i evalueringen av prosjektsystemet
Gjennomføre gode arrangementer i hht. årshjul
Oppstart advokatbistand til medlemmer
Videreføre nettverk for avløpsrensing
Markedsføre ny selvkostweb for medlemmer

Evaluere bærekraftstrategien og status måloppnåelse, resultatet legges frem for styret i løpet Q2
Samhandle med andre organisasjoner for å bedre rammevilkårene.
Jobbe særskilt for å påvirke Meld. St. 13 Klimaplan og det videre arbeidet med sirkulærøkonomi
Drive aktiv informasjonsspredning om gode tiltak
Gjennomføre evaluering av teknologiutviklingsnettverket
Delta aktivt for at igangsatte/pågående FoUI-prosjekter skal gi gode resultater
Delta aktivt for å få i gang flere relevante FoUI-prosjekter
Bidra aktivt med å utvikle innholdet ved nasjonalt senter for vanninfrastruktur
Fortsette med målrettet arbeid for å få på plass VIP inklusiv lovendring som vil sikre finasiering i
størrelsesorden 100 millioner kr. årlig.

Arbeidsgruppen for effektiv organiserng av vann- og avløpstjenestene skal levere sin sluttrapport i juni 2021.
Følge opp anbefalingene fra arbeidsgruppen og styret
Oppfølging av KMDs utredning om effektiviseringspotensiale i vannbransjen
Delta på ulike arenaer, som f.eks. VannCIM, Digital Water City in Norway m.v.
Samarbeide med SINTEF om workshop for å kartlegge behov og muligheter innen digitalisering
Utvikle og lansere Norsk Vannstandard som en ny tjeneste, målet er å lansere produktet i løpet av Q3
Markedsføre bedreVANN ved i større grad vise til verktøyet i Norsk Vanns daglige formidling og strategiske
arbeid
Formidle og markedsføre mulighetene deltagelse i bedreVANN gir kommunene og selskapene til eget
forbedringsarbeid
Arbeide mot statlige myndigheter med sikte på bedre samordnet rapportering

