
  

 

 

Referat fra Styringsgruppemøte 14. november 2019  
 

Sted:  Gran rådhus, Jaren (Brandbukampen) 

Tid: 14.11.2019, kl 09.00-11.00. 

Til stede: Arne Skogsbakken (Søndre Land), Rund Selj (Søndre Land), Kai Hekne (Nordre Land), Toril 

Grønbrekk (Etnedal), Halvor Bratlie (Lunner), Lars Ole Saugnes (Gran), Roger Nyhus (Gran), Mari 

Olsen (Oppland fylkeskommune), Ragnhild Skogsrud (Fylkesmannen i Innlandet) 

Forfall: Arnfinn Eng (Nordre Land), Ragnhild Stokker (NVE), Hans Tollef Solberg (Jevnaker) 

Andre tilstedeværende: Håvard Lucasen (prosjektleder/referent) 

 

Saker/konklusjoner: 
 

Saker til orientering 

Det ble orientert kort om følgende saker: 

 Forslag til statsbudsjett 

- Legges opp til samme rammer som tidligere. Kun mindre endring i tilskuddspotten 

hos Miljødirektoratet, den totale statlige (via vannregionen) overføringen til 

vannområdene er signalisert «fredet». 

 Revisjon av regional vannforvaltningsplan 

- Vann-nett må gjennomgås og oppdateres. Kommunene har sektoransvar for mange 

tiltak, og jeg går gjennom tiltak og måloppnåelse med landbruks- og 

avløpsavdelingene i kommunene. Dette må være ferdig til 1. januar, men mulig 

arbeidet vil måtte fortsette etter fristen. Vannområdet har bedt FM om en avklaring 

på om det er aktuelt å benytte sine virkemidler (f.eks miljøkrav for jordarbeiding) i 

kommende planperiode.  

 Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene 

- Forventninger til kommunene og fylkesmannen innen temaområdene avløp og 

landbruk 

 Jfr punktet over og dialog med FM om landbruksvirkemidler. Nasjonale føringer sier at 

målene skal nås og at alle eksisterende virkemidler skal benyttes dersom behov.  

 Rotenonbehandling Holteputten/Hallumtjern, Lunner kommune 



  

 

o Behandling er gjennomført. Prosjektleder har tatt vannprøver i etterkant og skal ta 

en runde til før jul.  

o Hensikten var å kvitte seg med mort og mulig gjedde før den spredte seg til Vassjø.  

 

1. Sammensetning av styringsgruppe og fastsettelse av mandat 

Mandatdokumentet ble gjennomgått punktvis. Kommunenes ansvar i forbindelse med 

vannmiljøarbeid ble understreket, og det ble påpekt at man gjennom 

vannområdesamarbeidet dekker mange av kravene til kunnskapsinnhenting, tiltaksarbeid og 

rapportering. Enkelte småfeil og uteglemmelser ble korrigert under gjennomgangen og 

mandatdokumentet ble oppdatert (VEDLEGG 1).  

 

Enkelte kommuner hadde allerede behandlet representasjon i vannområdet, mens de øvrige 

legger mandatet til grunn for valg av representant.  

 

Foreslått vedtakspunkt 4, omhandlende valg av leder og nestleder, ble bestemt utsatt til alle 

kommuner har utpekt nye representanter for kommende periode. Dette punktet tas dermed 

opp på førstkommende møte, våren 2020. 

 

Vedtak 

1. Vannområdet vedtar dokumentet «Organisering, ansvar og oppgavefordeling – Mandat 

for vannområde Randsfjorden», med gjennomførte justeringer, slik det foreligger. 

2. Mandatdokumentet oversendes eierkommunene sammen med en oppfordring om å 

forankre det politisk. 

3. Styringsgruppe videreføres i samme form som tidligere og i samsvar med mandatet. 

Eierkommunene følger opp mandatet og utnevner nye politiske 

styringsgrupperepresentanter der det er behov. Daglig leder orienteres om eventuelle 

endringer.  

 

 

2. Arbeidsplan 2020 

Arbeidsplan for 2020 (VEDLEGG 2) ble gjennomgått punktvis. Prosjektleder understreket 

behovet for at styringsgruppas representanter bidro til å få vannområdets orientering inn i 

kommunestyremøte så snart som mulig i 2020, og senest innen første halvår.  

Styringsgruppa hadde for øvrig ingen kommentarer til arbeidsplanen. 

 Vedtak 

Arbeidsplan 2020 vedtas som fremlagt.  

 

 

3. Budsjett 2020 



  

 

Inntektssiden i vannområdet er forventet tilnærmet uforandret i 2020, dvs at de kommunale 

bidragene videreføres uforandret, samt at tilskudd fra FK og stat/VR er i samme 

størrelsesorden som tidligere. Forslag til statsbudsjett og signalene fra miljødirektoratet 

tyder på at potten til vannområdene forblir uendret, men det er en viss usikkerhet knyttet til 

fordeling av denne potten innad i vannregionen. Tilskudd fra vannregion ble avkortet i 2018 

grunnet våre fondsmidler. Det er fra vår side argumentert for at en slik avkortning er 

urettmessig i og med at fondet i all hovedsak er oppsparte kommunale bidrag fra tiden uten 

ansatt prosjektleder eller med prosjektleder i 20 % stilling, men det gjenstår å se om 

vannregionen tar til seg vår tilbakemelding. Fordeling for 2019 er fortsatt ikke klar. Uansett 

vil det fra 1.1.2020, som følge av regionreformen, være en ny vannregion, og signalene 

derfra er positive med tanke på å videreføre tidligere overføring uten avkortning. 

 

Det foreslås å videreføre samarbeidet med Limno-Consult og Randsfjordsforbundet 

angående overvåking og tilstandsrapportering. Videre er det ønskelig å ha en pott til 

gjennomføring av konkrete tiltaksaktiviteter, for eksempel utgifter til fagdager og prosjekter 

som én-til-én rådgivning i landbruket. Sistnevnte prosjekt vil bli evaluert ved årsslutt, og det 

vil i aprilmøtet konkluderes på om prosjektet videreføres i samme form, endres eller 

avsluttes. En slik avgjørelse bør også baseres på de daværende signaler om tilskudd fra 

Innlandet fylkeskommune og Viken fylkeskommune som vannregionmyndighet.  

 

Prosjektleder fremhevet muligheten for å benytte oppsparte fondsmidler til å opprettholde 

aktivitet dersom statlige/regionale tilskudd skulle bli mindre enn antatt. 

 

 

Vedtak 

 Budsjett 2020 vedtas som fremlagt: 

Inntekter/utgifter Budsjett 2020 

Lønn koordinator 294 000 

Sosiale utgifter (30 %) 88 000 

Tiltak/prosjekter 55 000 

Overvåking/tiltaksanalyse/tilstandsrapport 40 000 

Forbruksmateriell 10 000 

Kurs/opplæring 10 000 

Reiser, bil, diett 20 000 

Annet 35 000 

Overføring fra kommunene -282 000 

Tilskudd fra vannregionen -200 000 

Øvrige tilskudd -70 000 

SUM inntekter/utgifter 0 

 

 

4. Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt. 



  

 

 

Gran, 18.11.2019 

Håvard Lucasen, prosjektleder 


