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Vandrådsforum

Vandrådssamarbejde

En guide til at styrke og
skabe interesse for
vandrådssamarbejdet

Mål for
vandrådets arbejde
Hvordan opnår vandrådet bedst sine mål og varetager
vandværkernes interesser?
Vandrådet er vandværkernes samarbejdsforum for interessevaretagelse,
vidensdeling, netværksdannelse og et
fælles talerør over for kommunen.
Det er derfor vigtigt, at I formulerer nogle mål for jeres vandråd om, hvordan I vil
opnå ovenstående.
En god dialog med de kommunale
medarbejdere og kommunalpolitikere
kan være nøglen til at opnå resultater,
som sikrer, at både vandværkernes og
kommunens interesser varetages bedst
muligt.

Eksempel på
vandrådets arbejde:
Indsatsplaner
Vandforsyningsplaner
Kildepladsbeskyttelse
Vandindvinding
Vandforsyning i det åbne land
Regulativer
Beredskabsplaner
Koordinationsforum ifm. grundvandsbeskyttelse i kommunen
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Skab ejerskab til
vandrådsarbejdet
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Det er vigtigt, at alle vandrådets deltagere føler et ejerskab til vandrådets
arbejde. På den måde kan I stå stærkere
og samtidig opnå en større videndeling.
Det kan derfor være en god idé at uddelegere opgaver i bestyrelsen og til
vandværkerne i vandrådet.
Inddragelse af vandværkerne i beslutninger og opgaver kan give mening for at
fastholde deres deltagelse i de kommende møder. Det kan også være, at nogen
har nogle gode kontakter, man kan drage
nytte af.

Danske Vandværker
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Hvordan får I alle
vandværker med?
Til de vandværker som ikke deltager i
vandrådsarbejdet, har Danske Vandværker i samarbejde med Vandrådsforum
udarbejdet en folder, der fortæller om
og inviterer vandværket til at deltage i
vandrådsarbejdet.
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Folderen bør altid udleveres personligt.
Gå forsigtigt frem og accepter altid
en eventuel tilbageholdenhed fra den
inviterede part. Det er jo helt frivilligt at
deltage, selvom, der er mange gevinster
for vandværket.

Hvordan fastholder
I vandværkerne i
vandrådet?
Hvad er det, der afgør, om et vandværksbestyrelsesmedlem vil bruge et par aftener om året på vandrådet?
God velkomst ved første besøg
Attraktive foredragsholdere
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Tid til netværk og
erfaringsudveksling

Det er vigtigt, at I er opsøgende omkring
ønsker til aktiviteter på de kommende
møder. Inddrag også gerne vandværkerne i disse arrangementer.

Hyggeligt og uformelt samvær
med andre vandværksfolk

En vigtig opgave for vandrådets bestyrelse er at skabe attraktive arrangementer,
og sikre at de bliver annonceret i god tid.
Udover de kommunale medarbejdere,
som ofte gerne deltager med information til vandværkerne, stiller leverandører
sig ofte gerne til rådighed med et indlæg
om teknik eller administration. Danske
Vandværker besøger også gerne jeres
vandråd.
Danske Vandværker
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Attraktive arrangementer og besøg af
eksterne aktører
Her er nogle ideer til arrangementer og aktører,
man kunne få besøg af i vandrådet.
Besøg fra geolog eller brøndborer evt.
krydret med fotos fra boringer
Inviter formanden for regionsbestyrelsen til
at fortælle om sidste nyt i Danske Vandværker
Inviter formanden fra nabovandrådet til at fortælle
om deres oplevelser og udfordringer
Inviter lokalpolitikere
Fælles besøg hos firmaer eller rundtur til hinandens vandværker
Lokalt afholdte kurser
Besøg af f.eks. en lokal Christiansborg politiker
Besøg fra vandværkskolleger, som med succes
har sammenlagt vandværker.
Besøg fra erhvervsledere med noget på hjerte
Indlæg fra kommunens sagsbehandler
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Godt samarbejde
mellem aktører
Når der udstedes indvindingstilladelser
og udarbejdes kommunale vandforsyningsplaner, ligger vandværkerne inde
med værdifuld viden, som I via vandrådet
kan fremføre overfor kommunen før og
under en høringsfase.

På den måde bliver vandrådet en værdifuld samarbejdspartner for kommunens
medarbejder, når vandforsyningsinteresserne skal varetages.

Den enkelte kommune har som regel en
medarbejder, som har vandområdet som
sit primære arbejdsområde. Derfor er
det vigtigt at søge en tæt og konstruktiv
dialog med vedkommende, hvor vandrådets erfaringer med praktisk drift kan gå
hånd i hånd med medarbejderens specialviden inden for regler og vejledninger.
Danske Vandværker
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Hvordan opnår I et godt samarbejde med kommunens
medarbejdere og andre eksterne aktører?

