KUV

Kollektiv
Udvidet
Vandværkspasning

Hvad er KUV?
★ Udvalgte firmaer og fageksperter
tilknyttes vandværkets
vandværks-passer og bestyrelse.

★ Alle opgaver vil være defineret i en

rapport for egenkontrol og overvågning.

★ Der opsættes en nøje beskrevet

arbejdsbeskrivelse med forklaring på,
hvem gør hvad, hvornår og hvorfor.

★ Projektet indebærer ikke nødvendigvis
ændringer eller fordyrelse – men
medfører en øget sikkerhed.

★ Der tilknyttes en teknisk

hjemmeside, så alt
registreres og
dokumenteres løbende,
hvilket er det bærende
element i projektet. På
den måde, kan alle
instanser, få et hurtigt
overblik, og derved yde
vandværks-passeren den
maximale hjælp, da alle
informationer findes på nettet.
Systemet er samtidig et
informationssystem hvor
udvikling kan følges visuelt via
grafer, logbøger og tabeller.

★

Der udarbejdes en
informationsmappe, hvor
al information indsættes.
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Formålet er:
✓ At give den lokale vandværks-passer en større
arbejdsglæde, da arbejdsprocedure og alle
vandværkets tal er opdateret på den tekniske
hjemmeside.

✓ Systemet vil tage en stor del af arbejdsbyrden væk,
fra både bestyrelse og især vandværks-passer.
Da al viden er samlet et sted.

✓ At den lokale vandværks-passer, rent fagligt, løbende
bliver opdateret.

✓ At bestyrelsen altid vil kunne følge nøgletal og øvrige
dokumentationer omkring vandværkets drift på
den tekniske hjemmeside.

✓At ledelsen bliver mere synlig, og alle i
bestyrelsen bliver mere vidende om
vandværkets drift.

✓At opståede problemer kan tackles

hurtigere, da de kan varetages af de
tilknyttede fagpersoner sammen med
vandværks-passeren, inden man f.eks. retter
henvendelse til kommunen om påbud o. lign. På
den måde kan vandværket måske spare penge og
undgå mange misforståelser.

✓At bestyrelsen får et beredskab i tilfælde af, at
der sker et uheld med vandværks-passeren og får
dermed en lettere overgang, til en afløser,
midlertidigt eller permanent.
✓At alle vandværkets oplysninger ligger på

hjemmesiden, og er derved altid tilgængelige for
alle instanser, som ville være interesserede
deri.

✓At bestyrelsen og vandværks-passeren

altid har ”fingeren på pulsen”, og kan
derved altid sætte ind i tide, overfor
evt. opståede problemer.
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Læs mere om KUV på mitvandvaerk.dk

