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Styrelederen har ordet …
Kjære medlemmer av Norsk vannforening
og lesere av tidsskriftet VANN!

Generalforsamlingen i Norsk vannforening ble avholdt i mars måned og et nytt
styre ble valgt. Jeg ble gjenvalgt som leder i foreningen for tredje gang. I tillegg
ble Vidar Lund, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Inger Staubo, NVE gjenvalgt.
Jon Lasse Bratli, Miljøverndepartementet (tidl. SFT) sluttet i styret etter 8 år og
ble erstattet av Jarle Bjerkholt fra UMB. Anne-Marie Bomo, NIVA gikk også ut
etter 2 år i styret og ble erstattet av Øyvind Kaste fra NIVAs sørlandsavdeling.
Jeg hilser de nye medlemmene velkommen i styret og konstaterer at
valgkomiteen har gjort en god jobb ved å sikre nye kompetente kandidater til
styret.
Styret i Norsk vannforening består av 4 kvinner og 5 menn og representerer
en bred faglig base både hva gjelder utdannelse og profesjon. Dette innebærer
at styret har et godt grep om hva som er aktuelle problemstillinger og
utfordringer for ulike deler i vannsektoren. Fra foreningens side er det ønskelig
med en bred sammensetning av ulike profesjoner i både styret og i foreningens
komiteer.
Styret i Norsk vannforening har vedtatt møteprogrammet for høsten etter et
utmerket arbeid av foreningens seminarkomité og fagtreffkomité. Det nye
programmet for andre halvår 2009 kommer ut i postkassene i midten av august
og omfatter 6 halvdags fagtreff og 5 heldags seminarer i tillegg til aktiviteter i
Bergen og på Sørlandet. Programmet favner over et bredt spekter av ulike
relevante og interessante temaer. Norsk vannforening har over 1000 deltakere
årlig på våre arrangementer.
Finanskrise med etterfølgende lavkonjunktur har som kjent preget
nyhetsbildet siden i fjor høst. Dette har resultert i at mange sektorer sliter og at
arbeidsledighetstallene stiger. For de aller fleste av oss som jobber med
vannrelaterte fag, synes det som at det er helt andre utfordringer som påvirker
vår hverdag. Aktivitetsnivået er uforandret høyt og utfordringen er snarere at
rekrutteringssituasjonen er krevende. Det er vanskelig å få kvalifiserte søkere til
de stillinger som lyses ut. Det utdannes fortsatt for få innenfor de vannrelaterte
fagene samtidig som pensjonsavgangene er store i årene som kommer. Dette
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leder til et stort arbeidspress for mange på et stort antall arbeidssteder der man
jobber med vannrelaterte fag til daglig.
Forhåpentligvis kan dagens situasjon med en noe lavere temperatur på norsk
økonomi og en større usikkerhet knyttet til om det fins jobb å få, resultere i flere
søkere til de vannrelaterte fagene på våre utdanningsinstitusjoner.
Forhåpentligvis kan finanskrisen og de litt mer urolige tider vi befinner oss i,
virke som en katalysator for å snu trenden og på alvor resultere i at flere unge
søker seg til en fremtidig yrkeskarriere med vann i en eller annen form.
Vannsektoren representerer et fremtidsrettet, bærekraftig og sikkert kort i en for
øvrig usikker verden! Vi kan alle bidra med å være ambassadører for den
sektoren vi arbeider innenfor med å spre opplysning og å påvirke opinionen om
hva som er ”kult” å jobbe med.

Lars Enander
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