26. september 2017

Kære vandværk
Der må ikke være tvivl om vores professionalisme
Den seneste tid har pressen fokuseret på kvaliteten af vores drikkevand, og den har desværre også
bragt en del uheldige historier, som stiller spørgsmålstegn ved vores professionalisme.
Vi kan naturligvis ikke leve med, at der sås tvivl om, hvorvidt forbrugerejede vandværker drives professionelt og sikkert, og det er baggrunden for, at jeg i samråd med landsbestyrelsen har valgt at sende
denne henvendelse til alle vores medlemmer.
Hver eneste dag er der vandfolk på både store og små vandværker, der gør et stort og professionelt
stykke arbejde. Det har sikret os noget af verdens bedste drikkevand, høj forsyningssikkerhed og lave
priser. Og det har givet os et velfortjent godt omdømme, som vi skal værne om.
Selvom langt de fleste af os gør det godt, så er der desværre undtagelser, og det giver os samlet set et
dårligt image, når en vandværksbestyrelse på trods af forbrugernes bekymring og myndighedernes anbefaling ikke vil teste drikkevandet for pesticider, fordi det ikke kan overskue konsekvensen, hvis der
bliver fundet noget. Eller til pressen undskylder sig med, at man jo ikke er professionel, og det at drive
vandværket kun er en hobby.
Branchen kommer også til at fremstå som bagstræberisk og uansvarlig, når nogle vandværker ikke følger reglerne, uanset om det gælder indførelse af ledelsessystemer, krav til regnskabet, it-sikkerhed eller noget helt fjerde. Det risikerer at ødelægge vores gode image og undergrave modellen med forbrugereje og alle de fordele, den har for forbrugerne.
Vandværker i 2017 er fødevarevirksomheder og vores forbrugere, politikerne og det omgivende samfund har helt andre forventninger og krav til os i dag end for bare fem til ti år siden. Og den indstilling,
at vi ikke behøver være professionelle, har i dag ingen gang på jorden.
Vi skal være professionelle, og vi skal skilte med det. Hvis ikke vi gør det, så går det ud over tilliden til
drikkevandet og til forbrugereje. Vi risikerer ganske enkelt, at politikerne på grund af pres fra borgerne
griber ind og afskaffer forbrugerejede vandværker.
Vi er nødt til at leve op til de krav og forventninger, der er til os uanset, hvor små eller store vi er. Og
føler vi, at lovkrav og forventninger er for store, bør vi overveje, om vi skal på kursus for at blive klogere, eller om det er tid til at overlade pladsen i bestyrelsen til nye kræfter. Vi bør også løbende overveje, om vandværket har den størrelse, der skal til for at leve op til fremtidens krav, eller om vi med
fordel kan lægge os sammen med et eller flere forbrugerejede vandværker i området.
Lad os alle arbejde for, at den decentrale forbrugerejede vandforsyning fortsat har et godt omdømme
og en plads i det danske samfund.
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