Handlingsplan 2016

(Forslag)

Vedlegg 4

Handlingsplanen omfatter tiltak for 2016. Mål og strategier er i henhold strategiplan 2016-19.
Den ordinære, rutinemessige virksomhet i Driftsassistansen er ikke omtalt i handlingsplanen.
MÅL:
DiH skal yte kompetansestøtte til medlemmene innen forvaltning og drift av vann og
avløp.
STRATEGIPLAN 2016-19

TILTAK I 2016
1. Tilby direkte assistanse til kommunene i
henhold til liste i strategiplanens pkt. 3
2. MapGraph Avløp i full drift
3. Tilby bistand til lekkasjesøking.

Opprettholde nåværende kompetansestøtte.
Videreutvikle kompetanse støtte inne
følgende områder:
 Optimalisere MapGraph Avløp til
medlemmenes behov.
 Lekkasjesøking.
 Beredskapsøvelser, beredskapssamarbeid
og felles beredskapsutstyr.
 Kreativt informasjonsarbeid.
 Energioptimalisering.
 Effektivisere og videreutvikle akkreditert
prøvetaking.

4. Tilby bistand til beredskapsøvelse og
beredskapsarbeid
5. Avklare en ordning for beredskapsutstyr
6. Kreativt informasjonsarbeid innenfor
vannforsyning
7. Tilby bistand til energioptimalisering.
8. Følge plan for implementering av akkreditert
prøvetaking.
9. Effektivisere systemet for akkreditert
prøvetaking.
10. Følge opp driftspersonalet ved telefonisk
kontakt og evt. besøk.
11. Tilby tjenester knyttet til bruk av
beregningsmodeller for vannledningsnett.

MÅL:
DiH skal være pådriver i miljøspørsmål tilknyttet vannsektoren.
STRATEGIPLAN 2016-19




Ha oversikt over miljømessige
myndighetskrav og hjelpe medlemmene
med å oppfylle disse.
Ivareta det miljømessige aspekt ved
bistand til medlemmene.
Ha med temaer innen miljø på seminarer
og fagtreff.

TILTAK I 2016

12. Bistå med å holde oversikt over miljømessige
myndighetskrav.
13. Bidra til at miljøhensyn blir i varetatt ved
bistand til medlemmene.
14. Ha med miljørelaterte temaer ved VA-dagene
for Innlandet og ved DiH’s fagtreff.
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MÅL:
DiH skal bidra til faglig utvikling og økt motivasjon hos medlemmene.
STRATEGIPLAN 2016-19

TILTAK I 2016
15. Minst 2 besøk hos hvert medlem i løpet av året.
16. Arrangere fagtur våren 2016





Legge vekt på direkte kontakt med
medlemmene gjennom besøk
Bygge nettverk og legge til rette for faglig
utvikling gjennom fagtreff, samlinger og
fellesprosjekter.
Gjennomføre fellesprosjekt hvert år i alle
regioner.

17. Være medarrangør av VA-dagene for Innlandet
høsten 2016
18. Gjennomføre minst et fellesprosjekt i hver av
regionene Nord-Østerdal, Sør-Østerdal,
Glåmdal og Hamar-regionen.
Prioriterte tema:
 Risikoabbonenter
 Maler for påslippsavtaler
19. Følge opp grunnkurs VA på Høgskolen i
Gjøvik.

MÅL:

DiH skal bidra til at vannsektoren har høy status og god VA-kompetanse i Hedmark
STRATEGIPLAN 2016-19




Markedsføre vannsektoren
Jobbe for å påvirke rammevilkårene for
forvaltning og drift av VA-anlegg, som
abonnentene har nytte av.
Informere om ny teknologi

TILTAK I 2016
20. Bistå aktivt til at fellesprosjekter eller andre
relevante prosjekter får media profilering.
21. Formidle interessante prosjekter til
medlemmene via bl.a. DiH-nytt.
22. Gi innspill til Norsk Vann’s arbeid på dette
område, inklusive innspill til
prosjektvirksomheten.
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