
 

 

 

 

Vannområde Leira – Nitelva, Styringsgruppa 

Godkjent referat fra møte 18.06.19 
 

Til stede:  Boye Bjerkholt, Skedsmo kommune (leder av styringsgruppa)  

  Inge Solli, Nittedal kommune  

John Harry Skoglund, Fet kommune  

Hans Thue, Nannestad kommune  

Anette Carnarius Elseth, Sørum kommune 

Anders Østensen, Gjerdrum kommune 

Willy Westhagen, Gran kommune  

Halvor Bratlie, Lunner kommune 

  Øyvind Sand, Rælingen kommune 

Ernst-Modest Herdieckerhoff, Lørenskog kommune  

Lone Kjølsrud, Akershus fylkeskommune 

Frode Hult, Oslo kommune  

  

Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Line Gustavsen, vannområdesekretariatet (referent) 

 

    

Forfall:    

Eli Berven, Bondelaget (observatør)  

Willy Kvilten, Ullensaker kommune 
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Saksliste 

Sak 
nr. 

Innhold Ansvar/frist 

09/19 Velkommen, godkjenning av saksliste og saker til eventuelt 
 
Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

10/19 Godkjenning av referat fra møtet 6. mai 2019 
 
Vedtak: Referatet godkjennes 

 

11/19 Orienteringer og status for arbeidet i Vannområde Leira-Nitelva 
 

Daglig leder orienterte om følgende saker: 
 
11/19-1 KLD på tur i vannområdet 

- 22. mai var KLD med på befaring i Vannområdet. En av avdelingene 
hadde en to dagers samling på Raumergården i Gjerdrum, og de ville 
derfor på en befaring dag to. Dagen startet i Gjerdrum med 
informasjon om landbruk, nedleggelse av renseanlegget og opprydning 
av spredt avløp før turen gikk videre til Nittedal. Der fikk de høre om 
det store prosjekter med å få avløpet ut av bygda, og de fikk titte inn 
på Rotnes renseanlegg. Så gikk turen til Rotnes dam der grunneier 
Andreas Wessel guidet oss fra dam til kraftverk. Siste stopp var 
Elvetangen hvor vi så på en strekning av elva som har blitt kanalisert og 
hvor vannområdet skal i gang med ett prosjekt for å utrede 
biotopforbedrende tiltak.  

11/19-2 Prosjekter 2019 
- Kartlegging av edelkreps i Lørenskog og Rælingen og oppfølging av 

edelkrepskartleggingen i 2018. Vannområdet har mottatt 120 000 kr 
fra Fylkesmannen. Dette er noe mindre enn omsøkt, men med avsatt 
egenkapital har vi 220 000 kr til prosjektene. Tilbudsfristen er 20. juni. 

- Kartlegging av vasspest: Her har vi fått inn kun ett tilbud fra NIVA og de 
har fått oppdraget. Prosjektet blir litt mindre enn tiltenkt da søknaden 
om midler ble avslått. Prosjektet vil derfor konsentrere som om 
vasspest i Lunner kommune da vi har flere vannforekomster der som 
skal oppnå miljømålet i 2021 og som i dag er i moderat tilstand grunnet 
vasspest. 

- Tilstandsvurdering av kroksjøer: Tilbudsfristen var 12. juni, og det kom 
inn to tilbud før fristen gikk ut. Etter en vurdering av tilbudene ble 
prosjektet tildelt NIVA. 

- Biotopforbedrende tiltak Nitelva: Tilbudsfristen gikk ut 17. juni. Det 
kom inn to tilbud før fristen, og etter en vurdering av tilbudene har vi 
besluttet å tildele NIVA prosjektet. De vil bli medelt dette en av de 
nærmeste dagene. 

- Kraftverkene i Nitelva: Det er sendt ut tilbudsforespørsel til flere 
konsulentfirmaer, og tilbudsfristen er satt til 1. juli. 

- Målet er å få avholdt alle kontraktsmøtene før sommerferien. 
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11/19-3 Elveliv.no 
- Statistikken for nedlastninger på elveliv viser at nettsidene våre er godt 

besøkt og at flere av dokumentene har blitt lastet ned mye. Det 
dokumentet som har blitt lastet ned flest ganger er brosjyren om 
håndtering av hestemøkk som vannområdet utarbeidet i 2018. Fra 
oktober 2018 til 29. mai 2019 var brosjyren lastet ned 405 ganger. 
Nyhetsskrivene og faktaarkene har også bra med nedlastninger noe 
som viser at vi også fremover bør ha fokus på dette. 

11/19-4 Faktaark for vannforekomster 
- Vi har kommet i gang med faktaarkene for vannforekomster og det 

første temaarket om Gjermåa nedre er snart klart for publisering. Det 
vil komme flere faktaark fortløpende utover høsten. 

 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 

12/19 Mandat 
 
Mandatet ble grundig gjennomgått, og følgende punkter ble 
diskutert/bestemt: 

- Dokumentet skal hete «Organisering, ansvar og oppgavefordeling – 
Mandat for vannområde Leira-Nitelva» hvor ordet mandat var det som 
ble diskutert. 

- Mandatet vil tre i kraft når det er godkjent i alle eierkommunene. 
- 2.1. Kommunenes og vannområdets oppgaver, siste kulepunkt: Det ble 

vedtatt å beholde opprinnelig tekst. Det var foreslått ett ekstra 
kulepunkt med eksempler på hvilke saker som er relevante. Det ble 
vedtatt å ta inn dette punktet da det er veldig viktige at det ikke glipper 
i hvilke saker det bør være dialog rundt. 

- 3.1 Organisering: Følgende gruppenavn ble vedtatt: Administrativ 
gruppe, faggruppe landbruk, faggruppe kommunalteknikk og 
faggruppe økologi. 

- 3.2 Oppnevning av representanter og varighet for lederverv: Det ble 
vedtatt at det skal stå «Kommunen har ansvar...» og ikke « Rådmannen 
har ansvar...» 

- 3.4. Styringsgruppa – Vannområdeutvalget: Setningen «Hvis verken fat 
representant eller vara kan stille til møte overlater representanten og 
dens instans det til den møtende delen av styret å fatte vedtak som skal 
gjelde for vannområdet» ble vedtatt fjernet da den er overflødig. 

- Styringsgruppas ansvar og oppgaver:  
o Det ble vedtatt at styringsgruppa skal fastsette daglig leders 

lønn. 
o Kulepunkt to «... og daglig leders plassering i kommunens 

organisasjon» strykes. Dette må styringsgruppa komme tilbake 
til ved en senere anledning. 

- Setningen «Styringsgruppa kan ikke fatte vedtak som forplikter 
kommunene utover det som følger av mandatet» ble vedtatt som nytt 
punkt. 

- 3.5 Daglig leder siste setning i hovedavsnitt: Opprinnelig tekst «Daglig 
leder for vannområdet bør synliggjøres i kommunens organisasjonskart 
tilknyttet til kommunalsjef/kommunaldirektør for aktuelt fagområde.» 
Prosjektgruppas forslag til endring «Daglig leder for vannområdet bør 
synliggjøres i den enkelte kommunens organisasjonskart». 
Prosjektgruppas forslag ble vedtatt. Det ble presisert at det er forskjell 
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på IKS og interkommunalt samarbeid, og at det derfor er viktig og riktig 
at daglig leder i VO synliggjøres i organisasjonskartene. 

- Daglig leders ansvar og oppgaver: Forslaget til nytt punkt «Ved behov 
sende innkallinger og referater til kommuner som har mindre areal 
innenfor vannområdet, men som ikke deltar inn i 
vannområdearbeidet» ble godkjent. 

- 4.2 Møtegodtgjørelse til eksterne deltakere: Punktet består. 
Begrunnelse for dette er at det er viktig at bondelagene deltar inn i 
arbeidet, og om det er å få dekt møtegodtgjørelse som gjør at de bidrar 
så er det viktig. Samtidig skal det fortsatt gjelde at de selv må be om 
utbetaling, det skjer ikke automatisk, og det gis ikke hvis det dekkes av 
organisasjon. 

- Godkjenning av mandatet: Etter en omfattende diskusjon ble det 
bestemt av styringsgruppa ikke kan godkjenne mandatet, og at dette 
må gjøres i kommunestyrene. 

- Når saksfremlegget og mandatet sendes ut til politisk behandling er det 
viktig at det kommer frem at det ikke skal gjøres endringer i forslag til 
mandat. 

 
Vedtak:  

1. Daglig leder sender oppdatert mandat til kommunene med oppfordring 
om politisk behandling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daglig leder 

13/19 Eventuelt 
 
Det er ønskelig at sakspapirer også blir sendt ut til vara i tiden fremover. 
 

 
 
Daglig leder 
 

14/19 Neste møte 
 

- Neste møte vil bli bestemt på et senere tidspunkt. 

 
 
 

 

 


