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DANVA aktiviteter i 2016
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at give et kort blik på en del af de aktiviteter, der skal
rulles ud i løbet af 2016. Samtidig med jeg taler, ruller der en lille præsentation bag mig.
Det er billeder fra den forgangne år.
Alle aktiviteter, projekter, arrangementer og opgaver har udspring i den handlingsplan, vi
har udarbejdet med baggrund i DANVAs strategi.
I mit tidligere indlæg fortalte jeg om den nye strategi fra 2016 til 2020. Hertil er der også
knyttet en handlingsplan for indeværende år. En handlingsplan som naturligvis i stor udstrækning er en sammensmeltning med udgangspunkt i både den forrige og den nye strategi. Sådan må det være, og heldigvis er der jo heller ikke aktiviteter, der fra den ene dag
til den anden bliver uaktuelle.
Vi har bygget handlingsplanen op med ambitionerne fra strategi 2016 om at forene, forstærke og fortælle. Det giver mulighed for at komme rundt om udfordringerne fra alle sider,
så DANVAs arbejde får gennemslagskraft og tyngde.
SERVICE: DANVA yder service til sine medlemmer – individuelt og kollektivt. Dette vil naturligvis være en hjørnesten også i år. Henvendelser til DANVA om hjælp skal kunne bringe jer videre. Hvis vi ikke selv kan hjælpe jer, er det vores fornemste opgave at kunne anvise, hvor hjælpen kan findes.
Der vil forsat blive igangsat projekter, der kollektivt kan være til hjælp for vandsektoren.
Det være sig projekter, der munder ud i vejledninger, notater, standardisering, tolkninger,
udtalelser med meget mere inden for de fleste af vandsektorens arbejdsområder. Fra økonomi og jura til de teknisk faglige områder. Medlemmernes deltagelse i projektarbejdet er
meget vigtig. Vi håber på fortsat opbakning til dette arbejde.
Som noget nyt vil DANVA i det nye år tilbyde nye rammer for afholdelse af møder i Vandhuset. Vi indretter to af vores store lokaler til værksteder for projektarbejde, workshops og
anderledes møder. Håber I vil være med til at bruge dem.
ARRANGEMENTER: Hvis I kaster et blik i DANVAs arrangementskatalog vil I kunne se, at
der også i 2016 vil blive afholdt rigtig mange arrangementer i form af kurser, workshops,
temadage med meget mere. Langt de fleste arrangementer afholdes her i Vandhuset. Jeg
kan fortælle jer, at det er sjældent, vi kun er sekretariatet til frokost. Dagligdagen byder på
liv og læring blandt vandselskabernes ansatte. Det sætter vi stor pris på.
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Vi gør, hvad vi kan, for at de arrangementer, vi tilbyder, kan dække et behov i medlemskredsen. Derfor er vi i løbende dialog med jer omkring udvikling og afvikling af arrangementer.
Det nyeste arrangement, jeg har hørt om, skal afholdes på Fyn, antagelig på en stor parkeringsplads eller en mark efter høst. DANVA skal ikke afholde traktortræk, men derimod
et træf for vandsektorens servicebiler. Mon ikke også det er noget med at sparke dæk og
spise pølser.
NETVÆRK: DANVAs netværk vil blive styrket i det kommende år, både i bredden og i forbindelse med medlemmernes inddragelse i projekter, der kan give en solid faglig ballast
for interessevaretagelse. Sekretariatet vil sætte projekter i søen bl.a. omkring konsekvenser ved frisætning af landbruget.
Der vil også ske ændringer i forhold til bredden af netværk. 2016 byder på netværksdannelser, der samler eksisterende foreninger i branchen under DANVAs paraply som netværk. Det første bliver SSTT. Fra dansk side er det forpligtende skandinaviske samarbejde omkring No Dig opsagt. I stedet vil der blive etableret et DANVA netværk under overskriften No Dig Infra. Der kommer nok et netværk mere. Det må I vente med at høre om.
VANDVISIONEN: At gøre plads til branchen under DANVAs paraply er i tråd med målene
med Vandvision 2015. Den horisontale tilgang til branchen kommer her til udfoldelse, lige
som det vil ske med fælles arrangementer i løbet af året omkring markedsudvikling, udbud, og ikke mindst på hele branchens store arrangement Vandtek 2016 til september.
BENCHMARKING MED MERE: I har lige hørt Hannah fortælle om den nye vandsektorlov.
Der hersker ingen tvivl om, at den vil give os nogle udfordringer. Regulering og fortsatte
krav om effektivisering betyder større fokus på sammenlignelige tal, benchmarking og
”best practice”. DANVA analyser og benchmarking vil være i fokus.
Digitalisering og effektive ensrettede metoder og løsninger vil vinde indpas. Her skal vi
styrke os. Ikke kun omkring ledningsregistrering men også om benchmarking, asset management og kunder.
KLIMATILPASNING: Klimatilpasning og specielt initiativer, der kan skabe fælles løsninger
for de interessenter, der bliver udfordret, kræver samarbejde. DANVA skal også her gå forrest og samle de væsentlige aktører om fælles mål og løsninger. Det kræver samarbejde
og involvering af medlemskredsen. Opfat dette som en invitation til at være aktive medspillere.
DET TRADITIONELLE: Til maj mødes vi alle til DANVA årsmøde på Frederiksberg. Der
bliver i år mere plads til dialog i mindre fora om aktuelle emner. Ja og 90 års fødselsdagen
skal også fejres.
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Senere på året til november vil der atter blive afholdt Dansk Vand Konference. Dette arrangement er blevet hele landets faglige fyrtårn. Det forpligter. En forpligtigelse vi agter at
indfri.
DET INTERNATIONALE: Året byder på to store internationale arrangementer, som vi håber, I vil bakke op om. Til september er der nordisk drikkevandskonference på Island.
Lad os møde talstærkt op. Og skal vi ikke sammen gøre en målrettet indsats for, at der
kommer mange danske indlæg på programmet?
Til oktober er der IWA World Water Congress i Brisbane. DANVA vil tage initiativ til at arrangere en tur til denne kongres. En stor dansk deltagelse, også gerne med indlæg, vil ud
over en enestående mulighed for at suge viden til sig, også være det bedste signal i forhold til vort værtsskab for netop denne kongres i 2020.
Det er ikke helt rigtigt, når jeg sagde to store internationale arrangementer, der er faktisk et
mere. Jeg kan fortælle jer, at DANVA for ganske nylig har indgået et samarbejde med
WEF, Water Environment Federation om afholdelse af en konference i Aarhus under overskriften: Great Water Cities. Det bliver første gang, at WEF afholder et Great Water Cities
arrangement uden for USA.
Carl-Emil Larsen 12.01.2016
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