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Miljøringen - Handlingsplan 2014

Hovedmål
Miljøringen skal arbeide for miljøriktig og kostnadseffektiv opprydding i
forurensede sedimenter og i forurenset grunn

Strategi for å nå mål
Miljøringen skal






Henvende seg til og samarbeide med forskningsmiljøene, utdanningsorganisasjonene,
regelverksutviklerne, forurensningseierne og rådgivende konsulenter
Utvikle sitt arbeidsområde innen forurensningsproblematikk i tråd med samfunnets utvikling
og det nasjonale behov
Engasjere nye medlemmer både fra industri/virksomheter, myndigheter og utdannings- og
forskningsmiljøene
Oppfordre til frivillig kunnskapsdeling og utveksling av erfaringer mellom medlemmene og
andre interesseorganisasjoner
Utvikle arbeidet i tett dialog med forurensningmyndighetene

Delmål
Miljøringen skal gi medlemmene en møteplass for utveksling av nyheter og kunnskap, samt
opprettholde og formidle kontakt med sentrale nasjonale og internasjonale miljøer.

Miljøringen skal påvirke utviklingen av regelverk og veiledningsmateriell, slik at dagens og
fremtidige utfordringer ivaretas.

Miljøringen skal formidle behov fra medlemmene til utdannings- og forskningsmiljøene, slik at
fagområdene videreutvikles og etterspurt rekruttering oppnås.
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Handlingsplan 2014
Temamøter




Arrangere tre temamøter
Arrangere workshop i samarbeid med Miljødirektoratet
Sørge for presentasjon av siste nytt på FoU-området på våre temamøter

Kurs


Arrangere kurs for kommuner, rådgivere og studenter i
o prøvetakingsteknikk for forurenset grunn i samarbeid med Miljødirektoratet

Kommunikasjon med Miljødirektoratet



Sørge for at Miljødirektoratet gir informasjon og er tilstede på våre temamøter
Styret inviterer Miljødirektoratet til styremøte i januar for å diskutere samarbeid

Nordisk og internasjonalt samarbeid



Opprettholde og styrke nordisk samarbeid gjennom NORDROCS. Delta i
organisasjonskomiteen for NORDROCS 2014 i Stockholm.
Orientere om løsninger og praksis i utlandet blant annet ved å invitere utenlandske
foredragsholdere til våre temamøter og delta på andre nettverks temamøter

Øvrig kommunikasjon





Ny web-løsning skal på plass i løpet av første halvår 2014. Utvide distribusjonslisten vår.
Nyhetsvarsling til distribusjonslisten.
Opprettholde medlemsskap i NICOLE og abonnere på nyhetsbrev fra SedNet og Battelle.
Informasjon som mottas gjøres tilgjengelig for medlemmene på web-sidene
Løpende informere medlemmene via e-post og våre nettsider (på nivå med 2013)
Kontakte Vannforeningen om mulig samarbeid rundt et fellesarrangement.
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