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ARBEIDSPROGRAM OG BUDSJETT

ARBEIDSPROGRAM APRIL 2009 – APRIL 2010
Det skal arbeides for å øke medlemsantallet i Norsk hydrologiråd.

Informasjonsformidling og utdanning
Nytt fra Hydrologirådet
NHR vil utgi Nytt fra Hydrologirådet to til fire ganger i året, både som trykket to-sidig
A4-utgave og på Internett.
Web-sider
Sidene skal oppdateres fortløpende og være en viktig informasjonskanal for
medlemmene, studenter og andre interesserte.
Viten om vann
NHR deler ut pris for god populærvitenskapelig framstilling om vann i forbindelse med
Verdens vanndag. Det tas sikte på å lyse ut prisen hvert annet år (neste gang i 2010).
Juniorvannprisen
NHR søker å fortsette samarbeidet med Vannforeningen og VA-yngre om arrangementet
om en norsk konkurranse, der vinneren deltar i en internasjonal finale i Stockholm. NHR
deltar i styret og i juryen for den norske finalen. Flere av medlemsinstitusjonene i NHR
bidrar som sponsorer.
Det anbefales at prisens styre etablerer nærmere kontakt med Kunnskapsdepartementet
for å samarbeide om bekjentgjøring av Juniorvannprisen.
Rekruttering og stimulering av skoleelever/studenter
Som en oppfølging av strategien for rekruttering og formidling skal følgende aktiviteter
gjennomføres:


Internett-sidene om hydrologisk utdanning skal videreutvikles og oppdateres.



Det vil bli gitt mulighet for reisestøtte til studenter til fagmøter, konferanser og
NGU-seminaret. Deltakere med poster eller foredrag vil bli prioritert. Beste foredrag
og postere vil bli premiert for studenter i forbindelse med utvalgte fagmøter.
Søknadsskjema for reisestøtte skal være tilgjengelig på nettsidene.



NHR skal bidra til og søke samarbeid om undervisnings-/prosjektopplegg for
skoleelever innen temaet vann, f.eks. måling av vannkvalitet og –kvantitet.
Aktivitetene skal vurderes knyttet opp mot ”Ekstremværuka”.



NHR skal vurdere å delta i arrangement med åpen dag i NVE for elever i videregående
skole, med presentasjon av aktuelle tema og utfordringer knyttet til vann og
hydrologi.



NHR skal videreutvikle samarbeidet med Kunnskapsdepartementet og RENATEsenteret med formål å rekruttere ungdom til realfag.



NHR skal sammen med medlemsinstitusjonene arbeide for å bedre rekrutteringen til
vannfag, bl.a. ved å synliggjøre yrkesmulighetene.



Finalister i Norsk Juniorvannpris skal inviteres til Verdens vanndag som ledd i
rekruttering til vannfag. Media skal informeres om finalistenes vannprosjekter.

Fagmøter, studieturer o.l.
Følgende aktiviteter søkes gjennomført:









Fagmøtet ”Vannforskning 2009” avholdes i løpet av året.
Fagmøte om GIS planlegges høsten 2009.
Fagmøte om klimaendringer og vannrelaterte skred avholdes i perioden.
Fagmøte om urbanhydrologi avholdes i perioden.
NHR er bidragsyter ved NGU-seminaret februar 2010.
Konferanse avholdes i forbindelse med Verdens vanndag i mars 2010, i samarbeid
med Norsk Vannforening, TEKNA, Norsk Bistandsforum og Den norske UNESCOkommisjonen.
Planleggingen av en forskerkonferanse på Lillehammer 14.-16. september 2010
fortsetter. Foreløpig tittel er "Conference on modelling hydrology and climate".

Styret i NHR vil fortløpende ta initiativ til nye fagmøter, seminarer, konferanser,
workshops o.l. med temaer som styret vurderer som interessante og nyttige.

Vannfaglig forskning
NHR skal ha en aktiv rolle i forhold til Forskningsrådet, aktuelle departementer og andre
finansieringskilder for å få støtte til gjennomføring av vannfaglige FoU-aktiviteter.
NHR skal delta i det langsiktige arbeidet for å etablere et felles program eller annen
løsning som kan imøtekomme vassdragsrelaterte forskningsbehov. Det skal arbeides for
nærmere kontakt med Norges forskningsråd, f. eks. gjennom regelmessige møter eller
en fast kontaktperson.
NHR skal arbeide videre med å arrangere konferanser innen vannrelatert forskning rettet
mot forskere. Vi ønsker med dette å bidra til at samarbeid med forskere fra relaterte
fagområder i Norge i større grad koordineres.

Nordisk arbeid
NHR vil bidra til å opprettholde et nordisk samarbeid innen vannsektoren. Dette er
spesielt aktuelt for å koordinere innspill til International Hydrological Programme (IHP).

Internasjonalt arbeid
International Hydrological Programme (IHP) / UNESCO
NHR skal øke informasjonen og kommunikasjonen med medlemsinstitusjonene angående
IHP, med formål at norske miljøer kan ta del i det internasjonale FoU-nettverk/
-prosjekter som aktivitetene fordrer.
NHR vil koordinere norske innspill til forskningsaktiviteter knyttet til International
Hydrological Programme (IHP) VII (2008-2013).
NHR vil delta på sentrale møter i IHP i perioden.
NHR ivaretar ansvaret for å utpeke norske representanter til de internasjonale
programmene FRIEND (Flow Regimes from International Experimental and Network
Data) og NRB (Northern Research Basins).
NHR skal holde seg orientert om utviklingen av programmet HELP og EURO-HELP.
NHR vil følge opp samarbeidet med de nordiske IHP-komitéene om mulige felles
aktiviteter og samordning av innspill til IHP-program.

BUDSJETT 2009 (01.01.09 – 31.12.09)
Driftsbudsjett for 2009
Inntekter
NHR drift
Medlemsavgifter
Styremøter/årsmøte
Driftsutgifter
NHR aktiviteter
Deltakelse UNESCO, FRIEND m.m.
Fagmøter/studietur
Formidling og rekruttering
”Viten om vann”
Studentstøtte og -priser
Sum

Utgifter

127 500
30 000
30 000

200 000

327 500

20 000
150 000
70 000
10 000
60 000
370 000

Det er forutsatt at medlemsavgiftene er kr 10 000,- for landsdekkende institusjoner og
kr 2 500 for universiteter, høgskoler o.l.
Det er beregnet en egeninnsats på ca. 400 timer fra NVE, i forbindelse med sekretariatsansvaret. NVE fører også regnskapet for NHR. I tillegg vil NVE bidra med kontormateriell
og dekke porto- og telefonutgifter m.m.

”Balansebudsjett” for 2009

Overført fra 2008
Drift 2009
Overføres 2010
Sum

Inntekter
536 350
327 500
863 850

Utgifter
370 000
493 850
863 850

