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Ullerød Vandværk:
En renovering kan også
være administrativ
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Ullerød Vandværk har sparet ca. 100.000 kroner ved at fastansætte tidligere kasserer Ole Hansen (th.) som driftsleder.
Omvendt har næstformand Jørgen Berner (tv.) og formand
Charlotte Schleiter fået mere tid til at planlægge vandværkets fremtidige udvikling.

Ullerød Vandværk har sparet penge ved at gå bort fra arbejdende bestyrelsesmedlemmer og i
stedet ansætte en decideret driftsleder. Bestyrelsen har nu bedre tid til at løse de langsigtede
udfordringer.
Af Niels Toftegaard, FVD

Selvom der bliver gravet ved siden af
indkørslen og der fortsat ryddes op
efter den seneste omgang håndværkere, sker de største renoveringer lige
nu i Ullerød Vandværks organisation.
F.eks. er der ikke længere en kasserer i
bestyrelsen. Han forlod frivilligt posten
for i stedet at blive fastansat vandværkspasser. Og bestyrelsen er nu kun
bestyrelse, og skal ikke længere tænke
på den daglige drift og administration
af vandværket.

60

”På den baggrund sparede vi sidste år
i omegnen af 100.000 kroner på administrationen,” fortæller driftsleder Ole
Hansen, selvom han nu får en større
månedsløn, end da han sad i bestyrelsen som kasserer.
”Førhen var vi tre bestyrelsesmedlemmer plus en kontordame, der brugte
over 2.000 timer om året på at administrere vandværket. Nu hvor opgaverne
er samlet hos mig, er der kommet

mere kontinuitet i arbejdet, så det nu
kan klares på ca. 1.600 timer om året,”
siger Ole Hansen. Vandværket bruger
også færre penge på ekstern rådgivning.
Skyggen fra den daglige drift
I løbet af de senere år er der kommet
flere krav til vandværkernes drift og
drikkevandskvaliteten fra myndighedernes side, og det vil fortsætte, mener
Ullerød Vandværks nyvalgte formand
Charlotte Schleiter.
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”Bestyrelse og drift skal skilles ad. På
den måde her vi nu i bestyrelsen mere
fokus på den langsigtede udvikling af
vandværket: Skal vi udbygge, hvordan
og hvornår – sådan nogle spørgsmål
synes jeg let kan drukne, når fokus er
på her-og-nu-arbejdet på vandværket,”
siger hun.
Ullerød Vandværk får årligt ca. 25
nye tilslutninger, og på længere sigt
kan vandværket ende med at skulle
forsyne 50 % flere forbrugere. Samtidig
er området plaget af store mængder
metan i undergrunden. Ullerød Vandværket bruger i dag inka-metoden
til at fjerne metan, men det bruger meget energi, så bestyrelsen ser nu efter
andre metoder.
”Nu kan vi bruge mere tid til den form
for fremtidsorienteret og økonomisk

planlægning, så vi kan løse de udfordringer,” siger formand Charlotte
Schleiter.
Den tidligere formand Jørgen Berner
er enig, selvom han i mange år selv var
blandt de tre bestyrelsesmedlemmer,
der hver lagde ca. 12 timers arbejde
om ugen på selve vandværket.
”Hvis vi skal have yngre kræfter ind, så
kan det ikke nytte noget, at det er en
arbejdende bestyrelse,” siger Jørgen
Berner. Af samme grund overlod han
efter eget ønske formandsposten til
Charlotte Schleiter, og er nu næstformand. Hans argument er, at hvis
bestyrelsen fysisk skal arbejde på
vandværket, så er det kun pensionister,
der har tid og lyst til at sidde i en vandværksbestyrelse.

”Og vi pensionister har ikke nødvendigvis den samme føling med
arbejdsmarkedet, og det synes jeg er
synd. Jeg fik for eksempel mange gode
input til vandværket via mit arbejde.
Jeg synes, vi går den rigtige vej med
den her ændring,” siger han.
Mens de to bestyrelsesmedlemmer
og driftsleder Ole Hansen sidder ved
mødebordet på Ullerød Vandværk forklarer de, hvorfor det egentlig også er
bedre, at ingen af dem er teknikere og
populært sagt ’skruer på vandværket’.
Vandværksdrift er med de mange nye
krav og regler mere blevet en administrativ opgave, mener de alle tre, samtidig med at ny teknologi langt hen ad
vejen gør, at vandværket i princippet
fysisk kan passe sig selv.
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Ole Hansen bruger ca. 30 timer om ugen på
at den administrative drift og overvågning af
vandværket. Derudover bruger han to timer på
at servicere bestyrelsen. Al teknisk vedligeholdelse er udliciteret til firmaer.
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Ullerød Vandværk
... forsyner den vestlige del af
Hillerød, nord for København.

Udpumpet
vandmængde
Foto: Niels Toftegaard

... er 198.000 m3 til ca. 1720 for
brugere.

”For os er det er langt nemmere at få
en håndværker til at komme og skrue
på vandværket, end at have en person
ansat til selv at gøre det. Derimod vil
bindeleddet altid være en administrator,” mener Ole Hansen.
Næstformand Jørgen Berner slutter af
med en opfordring til andre vandværker.
”Se nu at få udliciteret tekniske opgaver til en VVS’er. I kan eventuelt være
flere vandværker om den samme,”
foreslår han.
Også indført Tethys
Ullerød Vandværk har også investeret i
FVD’s digitale ledelsessystem. Driftsleder Ole Hansen er endnu ikke kommet
i detaljer med programmet, men er
stor tilhænger af, at den daglige drift
nemt kan planlægges digitalt. Samtidig kan al viden samles ét sted.
”Jeg bliver her et par år endnu til jeg
går på pension, men til den tid skal al
viden og drift af vandværket fremgå
af Tethys, så det bliver så enkelt som
muligt at give videre,” siger Ole Hansen.

Vandet
... kommer fra tre boringer tæt på
vandværket.

”Samtidig kan jeg med Tethys også
dokumentere overfor bestyrelsen, at
jeg gør mit arbejde, og den kan følge
med i hvad der sker.”
For selvom bestyrelsen nu friholdes
for den daglige ledelse af vandværket,
skal den langsigtede vedligeholdelse
af vandværket selvfølgelig ske på et
oplyst grundlag.
Men stadig meget at lære…
Den nye arbejdsfordeling blev gennemført for ca. to år siden, men det
skal de tre vandværksfolk stadig vænne
sig til – hvilket bliver gjort tydeligt, da
driftsleder Ole Hansen fremlægger
planerne for et tættere samarbejde
med de lokale folkeskoler om at få
grundvand på skoleskemaet.

”Den tager vi senere, Ole,” siger Charlotte Schleiter med stenansigt. Hvorefter
alle begynder at grine højt.
”Omvendt skal vi som bestyrelse lære
ikke at blande os i alt hvad Ole foretager sig, for vi har jo ansat ham, fordi
vi har tillid til ham,” erkender hun dog
selv.
Alle er de imidlertid enige om, at vandværket rent administrativt er fremtidssikret med den nye organisation – og
på den måde bliver det nemmere at
fremtidssikre selve vandværket.
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”Vi har f.eks. planer om…” begynder
han, men afbryder sig selv: ”Altså, nu
skal jeg jo passe på med at sige ’vi’ for
jeg skal jo have bestyrelsen med,” siger
han, og skæver over til formand Charlotte og næstformand Jørgen.
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