Referat fra Styringsgruppemøte 23. juni 2016
Sted:

Gran rådhus, Jaren (Møterom Kultur, 2. etg.)

Tid:

23.6.2016, kl 9.00-11.00.

Til stede: Jarle Snekkestad (Nordre Land), Morten Aas (Oppland fk), Gunn Elin Rudi (Lunner), Rune
Selj (Søndre Land), Trygve Rognstad (Gran)
Forfall: Roger Nyhus (Gran), Arnfinn Eng (Nordre Land), Arne Skogsbakken (Søndre Land), Kristin Loe
Kjelstad (Oppland fk), Ola Hegge (FMOP), Ragnhild Stokker (NVE), Toril Grønbrekk (Etnedal), Knut Ole
Gladhaug (Etnedal), Halvor Bratlie (Lunner), May-Britt Nordli (Jevnaker), Øivind Langseth (Øystre
Slidre), Omar Dajani (Nord-Aurdal), Rannveig Mogren (Gausdal)
Andre tilstedeværende: Håvard Lucasen (prosjektkoordinator/referent)

Saker/konklusjoner:
1. Arbeidsplan 2016
Arbeidsplanen ble gjennomgått. Det ble påpekt at flere av kommunene har planstrategien på
høring i disse dager, samt er i gang med andre planprosesser. Oppland Fylkeskommune vil i
sine uttalelser til planer blant annet ivareta vannmiljøhensynet. Angående kommunikasjonsog informasjonspunktet ble det trukket frem flere andre pågående prosjekter, for eksempel
myrrestaurering (Dokkadelta) og NMBU-/Gran-prosjekt ved Vigga, som man kan knytte seg
opp mot både for å få kontakter og for å få eventuelle medieoppslag.
Vedtak
Arbeidsplanen vedtas som vedlagt.

2. Samarbeidsavtale
Samarbeidsavtalen ble gjennomgått.
Vedtak
Samarbeidsavtalen vedtas som vedlagt. Prosjektkoordinator gis ansvar for å innhente
signaturer.

3. Justering av møteplan
Det ble vurdert slik at innsatsen i august/september bør konsentreres rundt møtene med
hver enkelt kommune. Septembermøtet kan derfor avlyses.
Vedtak
Møtet 15, september vedtas avlyst, neste møte blir 17. november, kl 9, Nordre Land rådhus,
Dokka.

4. Økonomistatus
Vedtatt budsjett legger opp til at prosjektet ved hjelp av tilgjengelige fondsmidler,
kommunale bidrag og tilskudd skal gå ut i null ved eller litt før prosjektperiodens slutt. Basert
på dette kan det bli vanskelig å gjennomføre ønsket aktivitet gjennom perioden. Som følge
av dette ble det lagt fram en skisse (vedlagt) til en økning av de totale kommunale bidragene
fra kr 250 000,- til kr 300 000,-. Dette ble drøftet og leder fremmet forslag om at endringen
vedtas.
Vedtak
Vedtatt økt kommunalt bidrag til totalt kr 300 000,-. Brev sendes til den enkelte kommunes
rådmann med info om ny andel.

5. Vannområdearbeidet og kommunale planer
Oppland Fylkeskommune v/Morten Aas hadde en liten orientering om den regionale
vannforvaltningsplanen og forholdet mellom regional plan/vannforskriften og kommunale
planprosesser. PowerPoint følger vedlagt. Temaet vil bli mer utdypende diskutert på de
kommunevise møtene som skal gjennomføres.
Vedtak
Tas til orientering

6. Eventuelt
Det var ikke fremmet noen saker under eventuelt

Diverse
1)

Trygve Rognstad (Gran) kom med et innspill til de planlagte møtene i kommunene. Han oppfordret
prosjektkoordinat, Oppland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland til å gjøre en grundig
forberedelse med tanke på hvilke virkemidler kommunen har for å gjennomføre de forskjellige
tiltakene. Dette er særlig viktig med tanke på arbeidet som skal gjøres i landbrukssektoren.
2)

Av styringsgruppas 18 medlemmer var det 5 representanter med oppmøte, 5 representanter med
meldt forfall og 8 representanter med umeldt forfall (5 av disse fra de 6 kommunene med

obligatorisk deltakelse (Jevnaker, Lunner, Gran, Søndre Land, Nordre Land og Etnedal)). Det
forventes at engasjementet øker etter at vi har gjennomført planlagt møterunde med kommunene i
august/september.

Gran, 23.6.2016.
Håvard Lucasen

