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INNSPILL TIL KOMMUNAL- OG FORVALTNINGSKOMITEEN
NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med over 80 000 medlemmer. Våre
medlemmer er sterkt representert i kommunal sektor og besitter verdifull erfaring og kompetanse som
vil være av betydning for å ruste kommune-Norge. NITO er opptatt av å bedre infrastruktur, helse og
miljø og vil spesielt ta opp temaer knyttet til arbeidsledighet, håndtering av overvannsproblematikk og
utbedring av vann- og avløpsnett.
I en kommuneundersøkelse gjennomført i forbindelse med NOU 2015:16 kommer det frem at hele 40
prosent av respondentene oppgir at overvannsutfordringer både utgjør en kostands- og en
velferdstrussel i deres kommune. Samtidig svarer nær 60 prosent at de ikke anser kapasiteten i
dagens overvannsystemer som tilstrekkelig for å håndtere økte nedbørsmengder. Årsakene til dette
oppgis å være mangel på kompetanse og økonomisk handlingsrom. Til tross for at det er kommunene
som må gjennomføre overvannsplanleggingen, står det i utredningen at staten vil bli nødt til å bistå
med deler av kunnskapsgrunnlaget. Utvalgets anbefaling er at det eksisterende statlige sektoransvaret
for overvann bør styrkes. NITO er også enige i dette.
Det anslås at skadekostnadene av overvannsproblematikk er i størrelsesorden 1,6 til 3,6 milliarder
hvert år. Både klimautviklingen og samfunnsutviklingen med økt fortetting kan øke intensiteten i
overvannsavrenningen.1 Det er samtidig store vannlekkasjer i det kommunale drikkevannsnettet. I fjor
ble det beregnet at omtrent hver tredje liter vann som transporteres forsvinner i form av lekkasjer.
Dette har en verdi av 1,6 milliarder kroner. Gitt dagens fornyelsestakt vil det ifølge SSB ta nærmere
145 år å fornye hele det kommunale vannledningsnettet.
Over 8 prosent av NITO-medlemmene i Rogaland er nå arbeidsledige. NAVs tall for august viser at
over 9300 med bakgrunn innen ingeniør- og IKT-fag nå er ledig på landsbasis. Overskriften til
Statsbudsjettet 2017 er «Et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag». Ved å
opprette flere stillinger i vann- og avløpssektoren kan vi bidra til å redusere ledighet og løse store
samfunnsutfordringer.
Vi har havnet i en situasjon hvor det finnes mange arbeidsledige ingeniører fra petroleumsnæringen.
Dette gir en gyllen mulighet til å få fart på vedlikehold og oppgradering ved å bruke kompetansen og
arbeidskraften som er ledig. NITO mener derfor det bør øremerkes midler slik at vi får flere hender
som kan ta tak i disse uløste utfordringene.
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