NYTT fra Norsk vannforening

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

Når disse ord skrives er det sensommer
og de fleste tegn peker på at høsten er
nært forestående. I årshjulet til Norsk
vannforening er høsten blant annet tiden
for å annonsere og be om innspill på
kandidater til årets vannpris, se separat
annonse i dette nummer av VANN. Fristen for å sende inn forslag til kandidater
til Vannprisen er 15. oktober.
Vannprisen er en institusjon som
henger høyt! Prisen er innstiftet av Rådgivende Ingeniørers Forening, RIF og
Norsk vannforening. Vannprisen består
av en kunstgjenstand og et diplom samt
et reisestipend på kr 10 000. Av statuttene for Vannprisen fremgår blant annet at:
• Vannprisen er en anerkjennelse for
spesiell innsats innen vannrelaterte
fagområder.
• Prisen kan gis til enkeltpersoner,
firma, frivillige organisasjoner eller
institusjoner. Tildelingen skal gi
mulighet for omtale og pressedekning.
• Prisen skal gis for innsats av vitenskapelig, teknisk, organisasjonsmessig
eller administrativ karakter.
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Vannprisen er delt ut 20 ganger siden
starten i 1988 (Vannprisen ble delt ut annet hvert år i begynnelsen). I 2009 utarbeidet vi en oversikt over tidligere vannpristagere. Denne er tilgjengelig på foreningens hjemmeside, www.vannforeningen.no. Til tross for iherdig søk i
gamle arkiver og intervjuer av personer
som hadde sentrale verv i foreningen på
den tiden, klarte vi ikke å finne navnet
på den eller de som fikk Vannprisen i
1995. Tips fra lesere av denne spalten
som kan bidra til å oppklare dette tas
imot med takk!
Blant pristagerne finner vi personer
som har bidratt sterkt til å påvirke utviklingen av flere vannrelaterte sektorer. En
gjennomgang av listen over vannpristagere viser at disse representerer et bredt
spekter av vannrelaterte fagområder. De
20 vannpristagerne kommer fra følgende
miljøer:
• 7 pristagere fra universitet, høgskoler
og forskningsmiljøer
• 7 pristagere fra offentlig forvaltning
og fra interkommunale selskaper
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• 4 pristagere fra rådgivende ingeniørfirmaer og andre private arbeidsgivere
• 2 pristagere fra interesseorganisasjoner
Norsk vannforening og RIFs utvalg for
vann- og miljøteknikk mener at Vannprisen er like viktig i dag som når prisen
ble stiftet. Vannprisen skaper blest om
vann og vannsektoren. Å få motta Vannprisen er en stor anerkjennelse for personer som brenner for vannrelaterte fag og
fungerer på den måten som en inspirasjonskilde.
For Norsk vannforening og RIF har
det vært viktig å gi vannprisseremonien
en verdig og høytidlig ramme. Prisutdelingen har så langt foregått på det tradisjonelle juleseminaret. Juleseminaret er
en gammel institusjon som tradisjonelt
har tiltrukket seg mange deltakere fra
spesielt VA-sektoren. Juleseminaret startet opprinnelig som et årlig seminar i
regi av VEAS (Vestfjordens avløpsselskap) med Norsk vannforening som
medarrangør. Senere ble også Norvar
(nå Norsk Vann) medarrangør. Etter å ha
startet som et seminar rundt den store
utbyggingen på VEAS og innenfor avløpssektoren generelt, har juleseminaret
utviklet seg til å omfatte en bredere base
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temaer innenfor VA og vannforvaltning.
Juleseminaret har de siste 10 årene
hatt et synkende deltagerantall og er nå
på det samme gjennomsnittlige nivået
som Norsk vannforenings øvrige seminarer. Andre møtearrangører registrerer
den samme negative trenden med denne
type møter med mer generelle temaer.
Styret i foreningen har som en konsekvens av utviklingen besluttet ikke å arrangere juleseminaret fra og med i år.
Avviklingen av juleseminaret betyr at
det er behov for å finne en annen ramme
for utdelingen av Vannprisen. Flere alternativer vurderes i samråd med RIFs
utvalg for vann- og miljøteknikk. Det
mest sannsynlige alternativet er at Vannprisen heretter deles ut på ”årsmøteseminaret” som holdes i tilknytning til generalforsamlingen til Norsk vannforening i
mars. En nærmere beslutning om i hvilken forbindelse Vannprisen skal deles ut,
vil treffes med det første. Norsk vannforening vil sammen med RIFs utvalg for
vann- og miljøteknikk fortsette med å
legge til rette for at Vannprisen også i
fortsettelsen skal opprettholde sin høye
status i vann-Norge.

Lars Enander
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