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ÅRSRAPPORT 2020
BAKGRUNN
ADK1-opplæringen ble etablert som en sertifiseringsordning av staten gjennom en egen
forskrift i 1990. Hensikten med forskriften var å sikre tilstrekkelig kompetanse for personer
som bygger VA-ledningsanlegg. Etter fullført kompetansegivende kurs tildeles kandidaten et
ADK1-sertfikat.
Norsk Vann (den gang NORVAR) tok initiativ til videreføring av ordningen da forskriften ble
opphevet i 1999. Sammen med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og
Rørentreprenørene Norge (RE) (den gang Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL))
ble det etablert en styringsgruppe som fikk ansvar for å videreføre ordningen. Etter avtale
med, og i samarbeid med MEF og RE, ble opplæringsordningen fra og med 2008 en del av
Norsk Vanns arbeid, og Norsk Vann som formell eier. Ordningen ledes fortsatt av en bredt
sammensatt gruppe hvor Maskinentreprenørenes Forbund, Rørentreprenørene Norge og
lærestedene er representert. Styringsgruppen har endret navn til ”Rådet for
opplæringsordning ADK1 sertifisering”. Rådets ansvar og arbeidsoppgaver er forankret i et
eget mandat som ble revidert i 2020.
Fra 1999 og fram til 31.1 2017 har Norsk Rørsenter utført sekretær/sekretariatsfunksjon etter
avtale med styringsgruppen/rådet. Fra 1.2 2017 har Norsk Vann overtatt disse funksjonene.

RÅDET
Rådet har i 2020 hatt følgende sammensetning:
Lars Aksel Wermskog, VAV, Oslo kommune, representant for kommunene, leder
Martin Andersen, Rørentreprenørene Norge
Finn N. Bangsund, Maskinentreprenørenes Forbund
Knut Ståle Berge, Solør videregående skole. Lærestedsrepresentant
Astri Fagerhaug, Norsk Vann
Sekretær for rådet er Marit Skjel.

RÅDETS ARBEID
Rådet har hatt 6 møter I 2020.
2020 ble et annerledes år på grunn av koronapandemien. En vår preget av lite kursaktivitet
hos flere av lærestedene men dette tok seg opp frem mot sommeren og utover høsten. Det
planlagte lærermøtet i Trøndelag måtte avlyses og i stedet ble det et digitalt dagsmøte.
Rådets hovedaktiviteter har vært behandling av løpende saker bl.a. søknader om ny faglig
leder på godkjente læresteder, søknader om å bli godkjent lærested, søknad om å få
gjennomføre nettbaserte kurs og innspill i arbeidet med eksamensoppgaver. Rådet fulgte opp
vedtak om retningslinjer for nettbaserte kurs med en veiledning.
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Det var planlagt kvalitetsbesøk ved flere læresteder men på grunn av pandemien ble det ikke
arrangert kurs ved de aktuelle lærestedene for kvalitetsbesøk.
Det ble i 2020 (2019) avholdt kurs ved 7 (11) læresteder og utstedt 607 (483) sertifikater. I
tillegg gjennomførte 379 (255) deltakere resertifiseringskurs, da de som har tatt ADK1-kurs
etter 2008 har krav om resertifisering etter 6 år.
Det årlige lærermøte ble avholdt digitalt 16. september med totalt 29 deltakere; 23 fra 12
læresteder og 6 fra rådet/sekretariat . På lærermøtet ble det drøftet aktuelle saker som
koronasituasjonen og resertifisering, prosess for søknad om godkjenning av nettbaserte kurs
og en «løypemelding» om arbeidet med eksamensoppgaver. Det var avsatt god tid til
«lærestedenes time» som er fast på programmet, der aktuelle tema drøftes.

LÆRESTEDER/KURS/SERTIFIKATER
I 2019 ble det utstedt sertifikater til kursdeltakere ved 12 av 16 godkjente læresteder, men
det ble ikke avholdt kurs ved mer enn 7 av disse. På tross av pandemien har det vært høyere
aktivitet hos noen læresteder, med totalt 607 utstedte sertifikater, en økning etter at det har
vært en nedgang siste år etter toppåret 2017 (761).
Fra og med høsten 2008 ble det satt krav om resertifiseringskurs etter 6 år. For eldre ADK1
sertifikater er det ikke krav om dette. I 2020 har det vært avholdt resertifiseringskurs ved 3
læresteder og utstedt 379 sertifikater.
Ca 74% av elevene som tok ADK1 kurs fulgte undervisning ved to læresteder.
Antall utstedte sertifikater/resertifiserte sertifikater og duplikater fra 2016 til 2020:
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ØKONOMI
Opplæringsordningen finansieres i hovedsak gjennom gebyr for utstedelse av sertifikat. Det
kreves et gebyr på kr 870 per sertifikat og kr 580 ved utstedelse av resertifikat og duplikat. Fra
2020 er det en årlig regulering av prisene.
Hovedtall 2020:
Driftsinntekter
Driftsutgifter
Driftsoverskudd

kr 767 630
kr 511 798
kr 255 832

På inntektssiden har det vært en økning i forhold til 2019 på antall nye sertifikater, utgiftene
til sekretariatet er noe lavere enn foregående år. Posten med størst avvik fra tidligere år er
honorar til konsulent. I den inngår leie av bistand til gjennomføring av kvalitetsbesøk ved
lærestedene. Rådet har besluttet et økt fokus på kvalitetsbesøk. På grunn av pandemien har
det ikke vært kursaktivitet ved flere læresteder. De lærestedene som var planlagt skulle ha
kvalitetsbesøk i 2020, fikk ikke gjennomført kurs. Det var også satt av midler til utarbeidelse
av eksamensoppgaver. Dette arbeidet er noe forsinket og vil bli sluttført i 2021. Honorar
utbetales når leveransen er utført.
Trykking og distribusjon av sertifikater og duplikater utføres av Hamar Media.
I tillegg til å utstede sertifikater, forbereder sekretariatet møtene for rådet og besvarer faglige
spørsmål fra kommuner og entreprenører.
Inngående balanse overført fra 2019 var kr. 727.592.
Samlet resultat fra 2020 (utgående balanse) på kr 983.424,- vil bli overført til 2021.
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