
Aquapartner AS bistår kommuner med 
kapasitet og kompetanse når behovet 
melder seg.

Vi har bistått og bistår Berlevåg og Gamvik 
kommuner med ingeniørfaglig 
kompetanse.

Gjennomtrekk av fagpersonell
Små kommuner opplever ofte stort gjennomtrekk i 
personellet ved teknisk sektor. Stor arbeidsmengde og 
dårlig økonomi gjør at kommunene ofte ikke makter å
bygge ut tilstrekkelig kompetanse innen teknisk sektor. 
Kommunene har ofte få ansatte. Disse får således høy 
arbeidsbelastning, og dessverre opplever mange 
kommuner at ingeniører slutter.

Ingeniører – ettertraktet kompetanse
Oppgangen i konjunkturer og privat/statlig økonomi har 
medført en merkbar aktivitetsøkning innen 
byggebransjen. Denne bransjen rekrutterer ingeniører og 
lokker bl.a. med et lønningsnivå kommunene ikke klarer 
å matche. Dermed blir rekruttering av godt kvalifiserte 
og erfarne ingeniører vanskelig for mindre kommuner.

Berlevåg
Berlevåg kommune har satset svært aktivt på vannverks-
utbygging og rehabilitering av ledningsnett siden midten 
på 1990-tallet. Kommunen engasjerte Aquapartner AS i 
planleggingen og gjennomføringen av de mange 
prosjektene.

Manglende kapasitet innen teknisk sektor medførte at 
Aquapartner i tillegg til prosjektoppfølging ble engasjert 
innen daglig drift på VA-siden i teknisk sektor. 
Engasjementet varte i 4 år.

Gamvik
Gamvik kommune har i likhet med Berlevåg satset stort 
innen VA. Også her valgte kommunen å engasjere 
Aquapartner AS til planlegging og gjennomføring. 
Ved utgangen av 2005 manglet kommunen 
ingeniørfaglig kompetanse. Aquapartner AS er derfor for 
tiden engasjert til å forestå en rekke ingeniøroppgaver 
som er helt nødvendige for å oppfylle krav nedfelt i lover 
og forskrifter. 

Allsidige oppgaver, ikke kun VA
Vi utfører bl.a. flg. ingeniørfaglige oppgaver i Gamvik:
•Gjennomføring av tilsyn i særskilte brannobjekter
•Vurdering av byggesaker/byggesaksbehandling
•Rapportering til KOSTRA og Vreg
•Oppfølging av driftsavtale mot Avinor

Erfaring
Vår bistand medfører at viktige funksjoner i kommunen 
ikke stopper opp mens kommunen forsøker å rekruttere 
nytt personell.
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