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Til stede:

Line Gustavsen, vannområdesekretariatet (referent og ordstyrer)
Bjørn Rønholt, Nittedal kommune
Ann-Kathrine Kristensen, Fet kommune
Terje Martinsen, Lørenskog kommune
Linda Grimsgaard, Rælingen kommune (vara)
Bjørn Viken, Sørum kommune
Bjarte Hunnestad, Gjerdrum kommune
Anja C. Winger, Akershus Fylkeskommune (AFK)
Kari Engmark, FMOA, Landbruksavdelingen
Ida Marie Gjersem, Regionkontor landbruk
Elisabeth Borge, Skedsmo kommune
Toril Giske, Oslo kommune (vara)
Liv Dervo, Nannestad kommune

Forfall:

Trygve Rognstad, Gran kommune
Anette Åkerstrøm, Ullensaker kommune
Simon Haraldsen, FMOA, Miljøvernavdelingen
Ola Rosing Eide, Statens vegvesen
Kari-Anne Steffensen Gorset, Lunner kommune

Sak
nr.
12/16

Innhold
Velkommen. Godkjenning av innkalling og saker til eventuelt

13/16

Innkallingen ble godkjent. Det kom inn en sak til eventuelt.
Presentasjonsrunde
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Line Gustavsen er ny prosjektleder i vannområdet.
Liv Dervo stilte for Nannestad kommune. De skal ta en avgjørelse i nær
fremtid om hvem som blir den faste representanten fra Nannestad.
Referat fra møtet i prosjektgruppa 2.2.2016
Referatet ble godkjent.
Vedtak: Ett forslag til referat vil bli sendt ut i etterkant av et møtet med
en frist på to uker på å komme med innspill/rettelser til referatet. Etter to
uker vil referatet bli ansett som godkjent og publisert på elveliv.no.
Oppfølgingssaker vil få en egen post på neste saksliste.

Ansvar/frist
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Årshjul fra Vannregionmyndigheten – presentasjon av viktige oppgaver
og frister v/AFK
Årshjulet er fortsatt uferdig, men det skal vise en oversikt over møter og
frister for de ulike deltagerne i vannområdearbeidet. Se vedlegg 1.
- Det er tenkt at det skal være en rapporteringsfrist i februar, men
data for feks landbruk er ikke klart før i februar, så denne fristen
må tilpasses. Rapporten til regionsmyndighetene må være senest
i mai, slik at den kan komme ut til fylkene i juni.
- Oppdatering i vann-nett skal skje to ganger i året. Foreløpig
usikkert når ny versjon av vann-nett er klart.
o AFK prøver å opprette felles tiltaksnavn i regionen. De
fleste har like tiltak, men har gitt dem ulike navn. Det vil
bli sendt ut et forslag, for så å bli sendt til
sektormydigheter o.l.
Ulike roller i vannforskriftarbeidet
De ulike rollene i vannforskriftsarbeidet ble gjennomgått.
- Fylkeskommunen er prosessansvarlig,
- Fylkesmannen er fagansvarlig, men sektormyndighet innenfor
landbruk og forurensning. Hvilken rolle har de i temagruppene?

Fylkeskommunen utarbeider et notat om oppgaver og roller i
vannforskriftsarbeidet i Akershus. Fint hvis alle i prosjektgruppa kan lese
igjennom notatet. Innspill kan sendes til prosjektleder som samler opp og
videresender til Anja Winger i fylkeskommunen.
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Akershus
fylkeskommune
avklarer dette
med
fylkesmannen
Alle

Rolleavklaring mellom prosjektgruppe og temagruppe
a) Temagruppenes tanker/spørsmål
- Usikkerhet om hvilken rolle gruppeleder har i prosjektgruppa, er
man representant for gruppa, sin kommune eller begge deler?
o Man representerer gruppa, men også sin egen kommune.
- Kan prosjektgruppa stoppe/endre en anbefaling som kommer fra
en av gruppelederne?
o I utgangspunktet nei, men det avhenger av mandatet.
- Det ville være en fordel om kommunens representant i
prosjektgruppa hadde noen møter med de fra samme kommune
som sitter i en faggruppe.
o Dette er viktig. Ikke mange av kommunene som er flinke
til det i dag, så dette tas med videre.
- Mange fra kommunalteknikk i prosjektgruppa
o Bedre balanse nå enn tidligere
b) Diskusjon
Det ble en god diskusjon rundt de ulike punktene. Direkte svar
står under punktene over. Deler av diskusjonen er oppsummert
nedenfor.

Alle
kommunene

I Østfold har de ingen prosjektgruppe, kun temagrupper og
styringsgruppe. Der er det mer driv i temagruppene da de har
mer ansvar. Det hadde vært interessant å høre mer om hvordan
dette fungerer.
Det ble diskutert frem og tilbake om prosjektgruppa skulle bestå
som i dag, eller om den for eksempel bare skulle bestå av
temagruppelederne, prosjektleder, fylkesmann, fylkeskommunen
og noen andre som vegvesenet. Slik det er i dag føles det litt
dobbelt opp at temagruppene har utarbeidet saker, og så må de
opp i prosjektgruppa for godkjenning.
Det må bli en økt bevissthet i kommunene om at vannarbeidet
tar tid og at det trengs ressurser, og det må komme klare signaler
på hvem som skal sitte i prosjektgruppa.
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Vedtak: Fylkeskommunene utarbeider et notat om oppgaver og roller i
vannforskriftsarbeidet i Akershus.
Prosjektleder utarbeider et notat over ulike løsninger for sammensetning
av prosjektgruppa. Dette avventes til etter møtet om omorganisering av
styringsgruppa 22.9.2016, da det er god mulighet for at også
prosjektgruppa blir diskutert på dette møtet.
Organisering av temagruppene. Det er behov for å involvere
plansaksbehandlere. Hvordan gjør vi dette?
I kommuneplaner og enkeltsaker er det ofte ikke vist til
vannforvaltningsplanen. Det skjer mye på området i kommunene, men
det er ikke alltid god kommunikasjon mellom avdelingene.
Prosjektgruppa mente at det ikke var behov for en egen plangruppe, og
mange kommuner har blitt flinkere nettopp på dette området,
kommunikasjon mellom planavdelingen og de andre avdelingene. Det er
allikevel behov for å belyse dette temaet, og det kom forslag til at det
kunne ha vært et miniseminar/dagsseminar om vann.
Prosjektgruppa så heller ikke at det skulle være nødvendig å dele
temagruppe kommunalteknikk i to for å få inn flere på overvann. Mer
viktig at de som sitter i denne temagruppa passer på å snakke med andre
i kommunen på saker de selv ikke innehar kompetanse.
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Vedtak: Temagruppene består som tidligere.
Prosjektorganisering i PURA v/Anita Borge
Styringsgruppe:
- I PURA gikk de fra politisk til administrativ styringsgruppe i 2010.
- Når man skal gjennomføre tiltak er det vesentlig å sikre en
forankring mot kommunens totalbudsjett og
ressursbruk/personale i kommunene. Dette ble mye lettere med
rådmenn enn med ordførere i styringsgruppa.
- Overgangen fra ordførere til rådmenn påvirket ikke
organiseringen av prosjektgruppa.
Prosjektgruppe:

Anja
Winger/AFK
Line

-

I prosjektgruppa er de 12 personer, og det som er vesentlig her er
at de som er i prosjektgruppa innehar beslutningsansvar.
Det er optimalt at gruppelederne sitter i prosjektgruppa.

Vannområdet oppretter ulike ad hoc grupper ved behov, og arrangerer
med jevne mellomrom et PURAseminar.
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Referansegruppe – hvordan benytte/organisere denne?
Vi har en plikt til å involvere innbyggerne i vannområdet, og i forbindelse
med den nye forvaltningsplanen har det blitt sagt at det per dags dato er
for dårlig involvering.
Vi må selv gå ut aktivt for å få folk til å delta i referansegruppa. VO HuVo
sendte ut brev bredt og så måtte folk selv melde tilbake om de ville delta.
Mange møtte opp på et informasjonsmøte, færre i etterkant.
I VO Oslo har de Oslo elveforum som er en aktiv referansegruppe.
Prosjektleder sender her ut mail med informasjon et par ganger i året.
Vi må gjøre det aktuelt for folk/organisasjoner å delta inn i
referansegruppa.
En god start er å invitere alle til et seminar, men vi må først ha avklart hva
som de kan bidra med før vi går ut med informasjon.
Følges opp på neste møte
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Vedtak: De ulike temagruppene diskuterer hvilke saker det er aktuelt å
benytte referansegruppen til. Prosjektleder undersøker med de andre
prosjektlederne hvordan de benytter seg av sine referansegrupper.
Anskaffelse av overvåkingstjenester
Line orienterte om anskaffelse av overvåkingstjenester.
Det ble i våres nedsatt en overvåkingsgruppe bestående av
- Anette Åkerstrøm – Ullensaker kommune
- Hilde Birkeland – Skedsmo kommune
- Jan Erik Bøgeberg – Skedsmo kommune
- Cecilie Raasok – Nittedal kommune
Ruben A. Pettersen fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus har også deltatt i
gruppa.
Gruppa har hatt tre arbeidsmøter.
Ligger ute på Doffin med frist 3. oktober.
Det er kun lyst ut for overvåking av kjemisk-fysiske parametere, det vil bli
en egen anskaffelse for biologisk overvåking. Biologiske parametere skal
undersøkes i 2017 og 2020.
I rapporteringen skal de biologiske resultatene tas med, det blir derfor en
større rapport for 2017 og 2020, mens en kortere rapport de andre årene.
Det skal også lages enkle faktaark med lettfattelig tekst og bilder. Arkene
skal vise trender og resultater.

Line/
temagruppene
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Vedtak: Orienteringen tas til følge.
Opprettelse av facebook-, og instagramkonto for vannområdet
Line informerte om ønsket om å opprette facebook-, og instagramkonto
for vannområdet. Deltagerne i prosjektgruppa var positive.
Vedtak: Det opprettes facebook-, og instagramkonto for vannområdet, og
kontoene administreres av prosjektleder med innspill fra kommunene.
Eventuelt

Line

Telefon fra ROAF: ROAF ønsket at prosjektleder kom på ett møte om
mulig nytt renseanlegg med utslipp til Bølerbekken.
- Ikke lett for alle å forstå at prosjektleder ikke jobber direkte i
kommunen og ikke har beslutningsmyndighet.
- Kan delta på noen møter å presentere hva vannområdet gjør,
men kan ikke delta på absolutt alt av stort og smått.
Orientering om økonomi:
- Tilskudd fra vannregion Glomma: 215 415 kr
- Tilskudd fra Akershus Fylkeskommune: 170 800 kr.
o Prosjektleder må få sendt regning til fylkeskommunen.
Neste møte
Forslag til datoer sendes ut sammen med forslag til referat

Line

Line

