Referat – evalueringsmøte etter øvelse vann i Indre Fosen kommune – 10.2.2020
Disse møtte til evalueringsmøtet:

Kommunens kriseledelse
Kommuneoverlege for smittevern
Kommunale vannverk
Rissa vannverk
Stadsbygd vannverk
Prosessleder for overordnet beredskapsplan

Type øvelse:

Skrivebordsøvelse/spilløvelse

Merknader


Leksvik vassverk var invitert til møtet, men meldte forfall samme dag som møtet.

1. Oppsummering
 Innledning ved kommunedirektør Vigdis Bolås og repetisjon av øvingsscenario ved beredskapskoordinator Ola A Stavne.
 Med utgangspunkt i egenevalueringen på øvingsdagen og tilbakemelding etter øvelsen ble erfaring og tiltak innen følgende områder
drøfta i møtet:
o Samarbeid mellom kommunale og private vassverk
o Kommunikasjon
o Rekruttering
o Kvalitet
2. Tiltaksplan
Funksjon

Observasjoner

Kommunale og Private vassverk
private vassverk kjøper tjenester fra
kommunen

Forbedringstiltak

Ansvar

Opprette tjenesteavtaler mellom private vassverk og
kommunen som beskriver hva som inngår i tjenesten,
responstid og pris.

Virksomhetsleder
kommunalteknikk

Frist

Kommunen,
Behov for å forenkle
kommunale og
kommunikasjonen
private vassverk mellom kommunen,
kommunale og
private vassverk

Gi private vassverk, som en del tjenesteavtalen, tilgang til
kommunens fagsystem for loggføring av hendelser i
ledningsnett og annen infrastruktur, innspill fra innbyggere
og varsling for å samle relevant informasjon på ett sted for
å tidlig etablere en felles situasjonsforståelse i en
krisehendelse.

Virksomhetsleder
kommunalteknikk
Beredskapskoordinator

Gjennomføre opplæring for ansatte i private og kommunale
vassverk i bruk av fagsystem for varsling og loggføring.

Kommunale og Behov for å bedre
private vassverk samarbeidet mellom
kommunale og
private vassverk

Styrene i de private vassverkene og arealutvalget får i
oppdrag å komme med forslag til mandat for
samarbeidsforum for kommunale og private vassverk.

Virksomhetsleder
kommunalteknikk

Aktuelle samarbeidsområder er:




Kompetanseutvikling på drift og beredskap
Oppdatering og utvikling av planverk
Felles strategier og samhandling med aktører som
for eksempel Mattilsynet, grunneiere, kommunale
enheter innen plan og areal og miljørettet helsevern

Fungerende virksomhetsleder for kommunalteknikk, Kjell
Sverre Tung, kaller inn til det første møtet.
Samarbeidsforumet må selv vurdere hvor ofte de skal
møtes, men i første omgang ser partene for seg to årlige
møter.
Kommunen

Behov for å
redusere sårbarhet
relatert til
bemanning og
kompetanse

Utarbeide kompetanse- og bemanningsplan for drift av
kommunale og private vassverk.

Virksomhetsleder
kommunalteknikk

Private
vassverk

Behov for å sikre
Utarbeide strategi for rekruttering av nye medlemmer til
kompetanseutvikling styrene i private vassverk.
og rekruttering til
styring

Kommunale og Behov for å sikre
private vassverk god kvalitet i drift av
vassverk

Gjennomgang av rutiner og prosedyrer for prøvetaking.

Styreledere i private
vassverk

Driftsledere i
kommunale og private
vassverk

