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NYTT FRA NORSK VANNFORENING

Styrelederen har ordet ...

Norsk vannforening trenger ny 
fagredaktør for VANN

Norsk vannforening har i mange år vært så hel-
dige at vi i vårt sekretariat i Tekna har hatt Joh n 
Raaheim som fagredaktør for VANN, og Anne 
Edholm som redaksjonssekretær. Begge ønsker 
nå å avslutte arbeidet i redaksjonen, som de har 
hatt ansvar for fra 2006.   

Joh n har som jeg beskrev i nr. 2 bidratt sterkt 
til at vårt fagtidsskrift er blitt et sted der norske 
studenter og forskere kan publisere fagartikler 
på norsk, med fagfellevurdering og kvalifise-
rende publisering. 

Det er anslått at arbeidsinnsatsen i redaksjo-
nen per i dag har et samlet omfang av ca. to 
månedsverk per år, men spredt over de fleste av 
årets måneder. 

Hvordan skal Norsk vannforening klare å erstatte 
vår redaktør og opprettholde den gode kvaliteten 
på VANN?

På et møte med ledelsen i Tekna, som gjør en 
utmerket jobb som vårt sekretariat, avklarte de 
at den faglige delen av redaktøroppgaven ikke er 
noe vi kan forvente at de kan bidra med i fort-
settelsen. Det vil være opp til styret å løse den 
faglige utfordringen det er å skaffe en ny redak-
tør. Vi må også finne fram til en organisering 
delvis fristilt fra Tekna, som gjør at dette fortsatt 
vil fungere. Tekna åpner for at det fortsatt kan 
være mulig å bistå med de mer praktiske opp-
gavene til redaksjonssekretæren.

Styret ser det som svært viktig å kunne 
beholde VANN som et vitenskapelig tidsskrift. 
Vi ønsker oss derfor en redaktør med faglig rele-
vant bakgrunn. Heldigvis har vi en dyktig 
redaksjonskomité som fortsatt vil bistå med sin 
kompetanse og sitt nettverk. 

På siste styremøte drøftet vi som en mulig 
løsning å engasjere en vitenskapelig redaktør 
som en tillitsvalgt i redaksjonskomiteen. Denne 
redaktøren vil da ha redaksjonelt ansvar for det 
vitenskapelige innholdet og bidra til å finne og 
kontakte fagfeller til vurdering. Styret mente at 
mange vitenskapelige ansatte kan se på en fore-
spørsel om å være vitenskapelig redaktør som et 
spennende oppdrag.

Dersom noen av våre medlemmer har noen 
tanker om hvordan dette kan gjennomføres, 
eller til og med kunne tenke seg jobben, så ta 
gjerne kontakt med meg. Vårt mål er å ha en 
løsning på plass slik at vedkommende kan sam-
arbeide med dagens redaksjon om utgivelsen av 
VANN nr. 2 2017. Stillingen vil også bli utlyst.

Inger Staubo,
leder


