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Strategi

“Rent vann kommer ikke av seg selv“

Vedtatt: GIVAS Styremøte 18.04.2018, sak 013-18
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OM GIVAS
Hvem er vi?
GIVAS ble etablert 1. januar 2006 av kommunene Grue og Kongsvinger, og i 2013 og 2014 kom
henholdsvis Nord-Odal og Eidskog med. Selskapet har sin egen driftsorganisasjon med et uavhengig
styre valgt av et representantskap. Representantskapet består av medlemmer fra kommunestyrene i
eierkommunene.

Hvorfor GIVAS?
Bakgrunnen for etableringen av GIVAS var ønsket om å gi Glåmdalsområdet et kompetansesenter
innenfor dette viktige fagfeltet, et større administrativt system gir også store fordeler innen drift,
arbeidet med infrastrukturen og ikke minst i arbeidet med å yte best mulig service til våre kunder.

Hva gjør vi?
GIVAS eier og drifter alle offentlige vann- og avløpsanlegg i de fire kommunene Eidskog, Nord-Odal,
Grue og Kongsvinger.




GIVAS produserer og distribuerer vann
GIVAS sørger for innsamling og rensing av avløpsvann
GIVAS driver anleggsvirksomhet

Vi jobber med utvikling, drift og vedlikehold av anleggene. GIVAS har også avtale om å drifte og
vedlikeholde det kommunale veinettet i Kongsvinger. Vegvedlikeholdet planlegges og gjennomføres
innenfor kommunens økonomiske rammer og kvalitetsmål.

Våre verdier:
•
•
•
•
•

Livsglede
Inkludering
Verdsetting
Engasjement
Troverdighet

Nøkkeltall:







13 avløpsrenseanlegg
10 vannbehandlingsanlegg
Ca 60 mil ledningsnett
116 pumpestasjoner
7 høydebasseng
46 antall ansatte inkl lærlinger





ca 35 000 innbyggere i dekningsområdet
ca 2,6 mill m3 årlig produsert vann
ca 3 000 km2 areal
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GIVAS FORMÅL
GIVAS overordnede formål er gitt i selskapsavtalen, sist vedtatt gjeldende fra 1.1.2015.
I selskapsavtalen heter det følgende:

GIVAS selskapsavtale (utdrag)
 Selskapets formål er å utføre offentlige tjenester for sine eiere innenfor vann og avløp. I tillegg
utføres septiktømming av mindre avløpsanlegg og vegvedlikehold for kommuner som ønsker
dette.
 Selskapet skal eie og drive kommunaltekniske anlegg for vann og avløp i deltaker-kommunene,
og har ansvaret for alle oppgaver knyttet til forvaltning, planlegging, utbygging, drift og
vedlikehold av offentlige vann- og avløpsanlegg i eierkommunene.
 Deltakerkommunene har en felles ambisjon om at GIVAS skal videreutvikles til et felles
infrastruktur- og kommunalteknisk selskap for kommunene i regionen. Det skal derfor arbeides
for at flere av kommunene i regionen skal tas opp som deltakerkommuner på hele eller deler
av virksomheten.
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FORORD
GIVAS strategi er selskapets langsiktige plan for å nå den overordnede målsetningen (formålet). Stegene i
strategiprosessen illustreres i figuren under. Som figuren viser er strategiarbeidet en kontinuerlig prosess,
og dette er grunnen til at GIVAS strategi ikke er fastsatt med en endelig tidsramme
– Strategien er gjeldende inntil en ny revisjon er vedtatt!
Forhold som vil avgjøre når strategien skal revideres vil være endringer i omverden og interne forhold (1),
men det vil også være naturlig å vurdere strategien i forkant av rullerende revidering av GIVAS Handlingsog økonomiplan (3).
Tidsperspektiv er imidlertid ivaretatt i steg (3) og (4) i strategiprosessen. Både i GIVAS Handlings- og
økonomiplan og i Mål- og Handlingsplan per avdeling er alt fra større investeringer til mindre tiltak gitt med
konkrete tidsfrister. At planene følges skal sikres gjennom kontinuerlig oppfølging og rapportering i GIVAS
styrende organer og ledermøter (5).

Kontinuerlig
oppfølging og
rapportering

Detaljerte, konkrete
og tidfestede tiltak.
Revideres min. hvert
2. år

Overordnet
strategidokument
(dette dokumentet)
Revideres ved behov

Overordnede, konkrete
og tidfestede tiltak.
Revideres hvert 2. år
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1. ANALYSE
Tilstandsvurdering og framtidsvurdering av vannsektoren
GIVAS har i 2017 gjennomført en ny strategiprosess. En viktig del av analysearbeidet er å vurdere tilstanden
i vannsektoren for landet generelt og GIVAS spesielt.
Bakgrunnsmateriale har blant annet vært:
Eksterne dokumenter:
 Rådgivende ingeniørers forenings (RIF) rapport NORGES TILSTAND 2015 “State of the Nation”
 Norsk Vann «Bedre Vann – Tilstandsvurdering av kommunale vann- og avløpstjenester»
 KOSTRA/SSB – Økonomiske rapporter
 Fylkesmannen i Hedmark – Revidert utslippstillatelse
Interne dokumenter:
 GIVAS ROS-Analyse, Miljøanalyse
 Handlings- og økonomiplan m/tilstandsvurderinger

Vi kan lese følgende fra rapporten «State of the Nation» om den generelle tilstanden i Norge:

Avløp:
«Anlegget er i dårlig forfatning, funksjonaliteten er truet. Det kreves umiddelbar innsats for at ikke
funksjonaliteten skal reduseres». «Det er store hindringer som begrenser sektorens/områdets mulighet
for å oppfylle krav og behov i 2024. Sammenlignet med i dag, vil tilstanden forverres».

Vann:
«Anlegget har en akseptabel, men ikke god standard. Det må forventes ekstraordinært vedlikehold for å
opprettholde drift. Framtidige investeringer er nødvendige»

Eksterne og interne endringsdrivere
Basert på bakgrunnsdokumentasjonen har vi kommet fram til følgende eksterne drivere som vil påvirke
GIVAS i denne Handlings- og økonomiplanen:
 Fornyingsbehov av infrastruktur/vedlikeholdsetterslep:
Det er behov for store investeringer i ledningsnettet for å sikre fornyelse i takt med forfallsutviklingen.
Norsk Vann har anslått at det i Norge trengs 280 milliarder kr i investeringer fram mot 2040 for å ta
igjen vedlikeholdsetterslepet samt for å ha bærekraftig forvaltning av infrastrukturen.1
 Klimaendringer tiltar:
Klimaendringene medfører ekstremvær med flom og oversvømmelser. Det stiller store krav til
dimensjonering av VA-anleggene og det er behov for omfattende investeringer for å kunne følge opp
dette.

1

Norsk Vann - Finansieringsbehov i vannbransjen 2016-2040, Rapport nr. 223
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 Digitalisering og teknologiutvikling akselererer:
Digitalisering og teknologiutvikling gir store muligheter for automatisering og
fjernbetjening/overvåkning av VA- anlegg. Dette vil frigjøre kapasitet og gi bedre utnyttelse av
anleggene, samt muliggjøre enklere prøvetaking, dosering og kvalitetssikring av rensegrad og
vannkvalitet. Utfordringer tilknytte dette er endret kompetansebehov og behov for investeringer.
 Endret trusselbilde:
Den vestlige verden opplever endret trusselbilde med økt risiko for terrorhandlinger/ tilsiktede
handlinger. Dette settes røkte krav til IKT sikkerhet, anleggssikkerhet, reserve- og nødvannsløsninger.
 Økt sluttbrukerkrav:
Innbyggere har i dag store forventninger ikke bare til tjenestens kvalitet, men også til informasjon,
tilgjengelighet og service. Det samme gjelder krav og forventninger fra interesseorganisasjoner og
media.
 Finansiering/gebyrer:
Omgivelsene og samfunnets oppmerksomhet er svært rettet mot størrelsen på gebyrene og det å
sammenligne disse kommunene i mellom. Det er mindre interesse for de store verdiene som skal
forvaltes, av tjenestene og den service som ytes og at dette faktisk har en kostnad. At dette er et
kommunalt tjenesteområde med svært høy kompetanse blir ofte også undervurdert.
 Klimapolitikk/Miljøkrav:
Miljøkrav/ klimapolitikk vil framover sette krav til endringer også innen vannbransjen. Dette vil kunne
medføre endret kompetansebehov, arbeidsprosesser og anlegg. Vanndirektivet setter også skjerpede
krav til utslipp til vassdrag.
 HMS-/Arbeidsmiljø:
Selv om arbeidsmiljøloven har vært gjeldende i mange år er det fortsatt slik at kravene til HMS-/ og
arbeidsmiljø øker.
 Mangel på VA-ingeniører og fagarbeidere
Behovet for fagutdannet personale innenfor sektoren er stort og det har i en årrekke vært et
utdanningsunderskudd i sektoren. Oljekrisen bidro til noe mer balanse i markedet, men det er fortsatt
stor konkurranse om denne kompetansen i dag.
I tillegg har GIVAS flere rammebetingelser som selskapet må være bevisst. De viktigste er:
 Økonomiske rammebetingelser
o Renteutvikling
o Generell lønns- og prisvekst (inkl energikostnader)
 Regulatoriske rammebetingelser
o Lover og forskrifter (IKS-Loven, Forurensningsloven, Drikkevannsforskriften, Vass- og
avløpsanleggslova mm)
o Tilsyns- og godkjenningsmyndigheter (Fylkesmann, Mattilsynet og Eierkommunene)
o Standarder (ISO, Norsk Standard mm)
 Eierkommunenes krav og forventninger
o Selskapsavtalen
o Vedtak i Eierkommunene – Budsjett, gebyr mm.
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GIVAS - Styrker, utfordringer og muligheter
Motiverte medarbeidere med høy kompetanse, både ingeniører og fagarbeidere.
Mulighet for fagspesialisering. Endringsvillige ansatte med lavt sykefravær. Mange
og gode søkere til alle nye stillinger.

STYRKER

Vaktordning 24-timer i døgnet, hele året. Gode beredskapsplaner og eget
nødvannsutstyr. SMS-varslingssystem i alle kommuner. Digitaliserte løsninger med
utbygd drift- og vedlikeholdssystem i de fleste kommuner.

Oppdaterte Handlings- og økonomiplan, hovedplaner og saneringsplaner i alle
kommuner. Prosjekter gjennomføres i henhold til plan, og planverket åpner for
fleksibilitet i prosjektprioritering.

Framtidsrettet og riktig organisert med robust organisasjon sammenlignet med
mange kommuner. Kompetanse innen alle fagområder; planlegging, drift og
anleggsteknisk. Kan se infrastruktur på tvers av kommunegrenser.

Gode grunnvannsforekomster gir svært godt drikkevann i alle kommunene!

UTFORDRINGER OG MULIGHETER

Alder og tilstand på anleggene innebærer et betydelig fornyingsbehov for å møte
krav til HMS, klimaendringer, IKT- og anleggssikkerhet, økte regulatoriske krav og
vekst i næring og abonnenter.

Stort fremtidig investeringsbehov samtidig som demografi og geografi gir relativt
høye gebyrer gjør oss mer sårbare for endringer i økonomiske rammebetingelser
og krever tiltak for å bremse gebyrøkning.

Høyt forbruk av energi, kjemikalier og transport/bilkjøring gir potensial for mer
effektiv ressursbruk og redusert miljøpåvirkning. Mange små anlegg over et stort
geografisk område gir mulighet og potensial for mer automatisering.

Ulike krav og forventninger fra eiere, abonnenter og innbyggere, som stadig
setter høyere forventning til leveranse, respons og profesjonalisering. Potensial og
mulighet for å bedret og fremtidsrettet kundebehandling for å sikre
konkurransekraft og tilfredse kunder.

Økte krav til tjenesten (investeringer, leveranse mm.) gjør at det fortsatt vil være
behov for økt kompetanse og kapasitet. Potensial og mulighet for vekst og
utvikling både i og utenfor egen organisasjon.
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2. VISJON, MÅLBILDE OG STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER
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Visjon
GIVAS visjon skal være noe selskapet skal strekke seg etter. Visjonen skal illustrere at selskapet er så
veldrevet, dyktig og godt organisert at alle relevante kommuner, private vannverk mm ønsker å være med i
selskapet. Visjonen er nådd når GIVAS blir et totalselskap og leverandør av vann- avløpstjenester til alle
omkringliggende kommuner som ikke allerede inngår i større enheter.

Prinsipper (politikk)
GIVAS prinsipper skal illustrere de grunnleggende oppgavene og forventninger som stilles til selskapet
(samsvarsforpliktelser). Disse prinsippene skal ligge til grunn og være styrende for selskapet. Der selskapet
ikke har fullt samsvar med disse prinsipper skal tiltak og investeringer som vil kunne bøte på dette settes
som førsteprioritet. GIVAS skal alltid søke forbedring, innenfor våre prinsipper så vel som for daglig drift og
de strategiske fokusområdene.

Ansatte


Vi skal alltid ha fokus på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Det innebærer en forpliktelse til å arbeide aktivt for å skape en meningsfylt arbeidssituasjon med vern mot
fysiske og psykiske skadevirkninger. Lover og forskrifter som omfatter vår virksomhet skal følges, og vi skal
tilfredsstille egne krav som angår helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.
GIVAS er IA-bedrift (Inkluderende arbeidsliv). Vi skal følge den nasjonale avtalen «Samarbeidsavtale om et
mer inkluderende arbeidsliv», og setter egne delmål for vår virksomhet i henhold til denne.
Oppgaver skal utføres av personell som er kvalifisert gjennom opplæring og kompetansebygging. Ved
planlegging og prioritering av driften, skal sikkerhet og arbeidsmiljø likestilles med produksjon og økonomi.

Samfunnsansvar


Vi skal levere nok vann, godt vann og sikkert vann



Vi skal rense avløpet for å sikre god miljøtilstand i vassdragene

Kvalitet på våre leveranser skal følges opp og kontrolleres kontinuerlig. Vannkvalitet skal være i henhold til
Drikkevannsforskriften. Alt avløpsvann fra abonnenter tilknyttet GIVAS’ avløpsnett skal samles inn og
renses i henhold til kravene i Forurensningsforskriften og utslippstillatelser. Slam skal behandles i henhold
til Forurensningsforskriften og Gjødselvareforskriften, og i henhold til tillatelser gitt av myndighetene.

Bærekraft


Vi skal forvalte infrastrukturen slik at den overleveres i minst like god stand til neste generasjon



Vi skal ta vår del av ansvaret for at Norge når sine bærekraftsmål

Det ytre miljøet skal være i fokus innenfor alle våre arbeidsprosesser. Vi skal utføre våre oppgaver med
tanke på å redusere ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp.
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Fokusområder
GIVAS fokusområder er de utvalgte strategiske områdene som danner grunnlag for GIVAS Handlings- og
økonomiplan og Mål- og handlingsplan per avdeling.

Fornye anlegg og ledningsnett
Vi skal ha anlegg som er i stand til å møte vekst, klimaendringer og endrede myndighetskrav
 Økt dekningsgrad på driftskontroll
 Økt grad av automatiserte prosesser i anlegg
 Sanering og vedlikehold av ledningsnett
 Oppgradere/rehabilitere RA/VBA til dagens standard og optimal infrastruktur

Kompetanseutvikling
Vi skal være en ledende kompetansebedrift innenfor vannbransje
 Samhandling med eksterne aktører for erfaringsutveksling
 Samhandling mellom avdelingene - kompetanseoverføring og erfaringsutveksling
 Utvikling av ansatte og langsiktig rekruttering for å sikre kompetanse for fremtidig behov

Kostnadseffektivisering
Vi skal utnytte våre ressurser optimalt





Mer effektiv ressursbruk
Full utnyttelse av eksisterende system og etterlevelse av rutine
Kultur for kostnadskontroll og føle eierskap for anlegg, maskiner, biler og utstyr
Økt profesjonalisering

Styrket kundetilfredshet
Vi skal alltid ha kundens tillit
 Forbedre rutiner og systematikk for kundebehandling
 Utnytte digitale verktøy i kundedialogen
 Levere tjenester til riktig tid, kvalitet og pris

Vekst og utvikling
Vi skal søke kontinuerlig utvikling og vekst





Optimal utnyttelse av slam
Økt tilknytning/ flere abonnenter
Være pådriver for nye løsninger og utnytte ny, men utprøvd teknologi
Utføre flere oppgaver med naturlige synergier innen vann og avløp
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3. GIVAS HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN
GIVAS handlings- og økonomiplanen er en overordnet økonomi- og prosjektplan for de neste 4 årene, og er
en revidering og videreføring av tidligere vedtatte planer. Planen revideres hvert andre år.
De kommunevise vedleggene som følger planen er i tillegg detaljerte hoved- og saneringsplaner for
kommunene, og en beskrivelse av GIVAS anleggsavdeling og eiendeler (administrasjonsbygg, maskiner og
utstyr).
Gjeldende handlings- og økonomiplan gjelder for perioden 2018-2021 og ble vedtatt senhøst 2017.
I tillegg til vedtak i GIVAS Styre og Representantskap er planen forankret i kommunestyrene gjennom
høringsuttalelser, vedtak eller presentasjon.

4. MÅL OG HANDLINGSPLANER PER AVDELING
Med utgangspunkt i fokusområder og overordnede mål er det utarbeidet en handlingsplan for hver
avdeling med konkrete mål, tiltak og tidsfrister.

5. KONTINUERLIG OPPFØLGING OG RAPPOTERING
Handlingsplaner per avdeling skal implementeres og kontinuerlig følges opp i avdelingsmøter, ledermøter
og rapporteres på overordnet nivå i styrende organer.

