
 

 

  
 

 

Strategiplan for Norsk Vann 2015 - 18  
(Vedtatt av årsmøtet 2014) 

 
Visjon 
Rent vann – vår framtid 
 
 

Virksomhetsidé 
Norsk Vann er en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for vannbransjen. Organisasjonen 

skal bidra til å oppfylle visjonen om rent vann ved å arbeide for bærekraftig utvikling, sikre 

bransjen gode rammevilkår og legge til rette for kompetanseutvikling og kunnskapsdeling.  
 
 

Verdigrunnlag 
Norsk Vann skal være:  

 Troverdig 

 Handlekraftig 

 Samlende 

 Utviklingsorientert  

 

Samfunnet forventer at norsk vannbransje: 
      Leverer sikkert, godt og nok drikkevann til kundene hver eneste dag 

 Tar vare på miljøet gjennom sikker transport og behandling av avløpsvann fra kundene 

 Har en kostnadseffektiv og bærekraftig forvaltning og produksjon 

 Legger til rette for samfunns- og næringsutvikling   
 Kommuniserer godt med kundene og samfunnet rundt 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Strategiske mål for Norsk Vann 2015 - 18 

 

Virksomhets-

område 

Mål Norsk Vann skal 

 

Norsk Vann legger til rette for 

at medlemmene skal kunne  
 

Samfunns-

kontakt og 

omdømme 

 

 

Vannbransjen skal 

kommunisere 

godt, være en 

profesjonell 

tjenesteleverandør 

og framstå som en 

viktig 

samfunnsaktør  

 

 Delta i nasjonal debatt og 

synliggjøre vann og avløp 

som kritisk infrastruktur 

 Utvikle gode 

informasjonsstrategier 

nasjonalt og delta i utvalgte 

nasjonale kampanjer 

 Tilby medlemmene juridisk 

kompetansestøtte 

 Ha god kundedialog i 

Nasjonalt brukerforum for 

vannbransjen 

 Fremskaffe årlige 

tilstandsrapporter for 

vannbransjen gjennom 

bedreVA og KOSTRA 

 

 Synliggjøre vannbransjens 

betydning for bosetting og 

næringsutvikling 

 Utvikle gode informasjons-

strategier lokalt og delta i 

nasjonale kampanjer 

 Opptre juridisk korrekt og 

med god service overfor 

kundene 

 Måle kvalitet og utvikling for 

egen tjeneste gjennom 

bedreVA 

 

Påvirkning av 

ramme-

betingelser 

 

Vannbransjen skal 

ha egnede 

ramme- 

betingelser for sin 

tjeneste-

produksjon 

 

 Ha god dialog og ta egne 

initiativ overfor relevante 

myndigheter og politikere 

 Påvirke relevante offentlige 

utredninger og formelle 

høringer 

 Samarbeide med nasjonale 

organisasjoner i saker som 

tjener felles interesser 

 Påvirke EUs 

regelverksarbeid gjennom 

EUREAU og nordisk 

samarbeid 

 Bidra med fakta og 

utfordringsbilde i diskusjon 

om organisering av 

bransjen 

 

 Delta i Norsk Vanns dialog 

med myndigheter, politikere 

og andre organisasjoner når 

det styrker saken 

 Bidra med synspunkter til 

saker på høring 

 Delta aktivt i EUREAUs 

faglige kommisjoner   

 

Utdanning og 

rekruttering  

 

Vannbransjen skal 

rekruttere og 

beholde personell 

med aktuell 

kompetanse 

 

 Påvirke det offentlige 

utdanningssystemet til å 

tilby god utdanning innen 

vannområdet 

 Sørge for rekrutterings-

materiell og system for 

sommerjobber  

 Tilby nasjonal 

traineeordning  

 

 Samarbeide med regionale 

undervisningsinstitusjoner 

 Vise ungdom hvilke 

jobbmuligheter 

vannbransjen kan tilby 

gjennom lærlingeplasser, 

studentoppgaver, sommer- 

og traineejobber 

 

Kompetanse-

utvikling og  

-formidling 

 

Vannbransjen skal 

utvikle aktuell 

kompetanse og 

dele denne på en 

effektiv måte  

 

 Bidra til FoU og 

teknologiutvikling gjennom 

etablert nettverk i 

VAnnforsk 

 Utvikle kompetanse i Norsk 

Vanns prosjektsystem 

 Formidle kompetanse 

gjennom kurs, rapporter, 

møteplasser og nettverk 

 

 Delta i VAnnforsk og Norsk 

Vanns prosjektsystem 

 Gi ansatte mulighet til å 

delta på aktuelle kurs 

 Utveksle kompetanse ved 

deltakelse i Norsk Vanns 

nettverk 



 

 
 
 

Utfordringer og strategiske satsninger 2015 – 18 
 

Vannbransjen har følgende hovedutfordringer i perioden: 
 Tilpasning til klimaendringer 

 Utvikle vann- og avløpstjenestene i bærekraftig retning 

 Gjennomføre fornyelse av infrastrukturen 

 Innfri økte krav til kvalitet og sikkerhet 

 
 

For å løse disse utfordringene skal Norsk Vann bidra til at følgende prioriterte 
resultatmål nås i planperioden: 

 Oppnå bedre sentrale rammebetingelser for vannbransjen, som skal utredes av nytt 

lovutvalg for overvann 2014-15 med etterfølgende lovendringsforslag til Stortinget 

 Utvikle en nasjonal bærekraftstrategi for vannbransjen 

 Det tilbys et attraktivt offentlig utdanningstilbud innen vann og avløp på minst 4 

høgskoler 

 Utvikle innhold og øke deltakelsen med 10 % per år på Norsk Vanns kurs for 

driftsoperatører og nye i bransjen 

 Utvikle og ta i bruk egnet teknologi i vannbransjen  
 

 

En forutsetning for at dette skal oppnås i perioden er at: 
 Norsk Vann arbeider for at samfunnet erkjenner viktigheten av vann- og 

avløpstjenestene og de spennende karrieremuligheter vannbransjen gir 

 Medlemskontingenten til Norsk Vann får en moderat økning  

 

 


