Referat fra Styringsgruppemøte 22. mars 2021
Sted:

Møtet ble avholdt digitalt

Tid:

22. mars kl. 9.00-11.00

Til stede: Jon Olav Espeliødegård (Etnedal), Arne Skogsbakken (Søndre Land), Rune Selj (Søndre
Land), Torbjørn Hansen (Gran), Roger Nyhus (Gran), Halvor Bratlie (Lunner), Hans Tollef Solberg
(Jevnaker), Mari Olsen (Innlandet fylkeskommune), Ragnhild Skogsrud (Statsforvalteren i Innlandet)
Forfall: Arnfinn Eng (Nordre Land), Dag Flacké (Lunner)
Andre tilstedeværende: Håvard Lucasen (prosjektleder/referent)

Saker/konklusjoner:
Saker til orientering
Det ble orientert kort om følgende saker:
•

•

•

Kartlegging av storrøye i Randsfjorden
o Vannområdet har tatt initiativ til å finne ut mer om bestanden av storrøye i
Randsfjorden. Dette er en nasjonalt unik fiskebestand, og det er påfallende lite
kunnskap om bestand og gyteplasser.
o Målet er å kartlegge gyteplasser og om mulig få et inntrykk av gytebestandene på de
enkelte røyevarpene.
o Vannområdet har fått oppslag i lokalavisene (OA og Hadeland) om prosjektet, og
bedt om tips fra lokalbefolkningen. Responsen har så langt vært veldig positiv, og det
ligger an til at vi får en rekke konkrete tips som må følges opp gjennom feltarbeid.
o Prosjektet er et samarbeid med regulantprosjektet hos Statsforvalteren i Innlandet.
Det er viktig at regulanten er med i prosjektet, da begge de kjente røyevarpene ligger
akkurat under LRV i Randsfjorden, og bestanden således kan være påvirket av
reguleringen.
Orienteringer i kommunestyrene
o Kun én kommune som gjenstår (Jevnaker), og håper på å være ferdig innen utgangen
av april.
o Alle kommunestyrepolitikere får tilsendt kommunespesifikt informasjonsskriv i
forbindelse med orienteringen
Internettside
o www.vannomrade-randsfjorden.no er nå etablert og oppe og går.

Saker til behandling
1. Årsmelding 2020 med regnskap
Årsmelding for 2020, med regnskap, ble lagt frem (vedlegg 1). Rapporten inneholder
hovedlinjene i arbeidet gjennom 2020, samt regnskap og oversikt over finansiering.
Prosjektleder orienterte kort om regnskapet.
Vedtak:
Årsmelding 2020 med regnskap vedtas som fremlagt og oversendes vannregionen til
orientering.

2. Høring av regional vannforvaltningsplan 2022-2027
Forslag til regional vannforvaltningsplan er på høring, med frist for uttalelser 31. mai 21. I den
forbindelse har vannområdet gått gjennom høringsdokumentene og utarbeidet forslag til
høringsinnspill for eierkommunene (se vedlegg).
Prosjektleder trakk fram noen hovedpunkter i forslag til høringsinnspill, og det var særlig
enighet om at innspillene angående virkemidler i jordbrukssektoren var viktig å synliggjøre.
Flere av vannområdets kommuner, og i særlig grad Gran, Lunner og Jevnaker er splittet
mellom flere vannområder. Styringsgruppa ser positivt på at vannområde Randsfjorden i
dette arbeidet har samarbeidet med vannområde Leira-Nitelva og vannområde Tyrifjorden,
slik at Gran, Lunner og Jevnaker vil få ett omforent forslag til innspill tilsendt.
Det er ikke markante innholdsforskjeller mellom de tre innspillsforslagene, men variasjoner
på grunn av regiontilhørighet, hovedutfordringer og samkjøring med de andre
vannområdene forekommer.
Vedtak:
Følgende dokumenter:
•

•
•

«Høringsinnspill til vannforvaltningsplan, tiltaksprogram og handlingsprogram for
Innlandet og Viken vannregion 2022-2027, VO Leira-Nitelva og VO Randsfjorden
(Gran og Lunner)»
«Høringsinnspill til vannforvaltningsplan, tiltaksprogram og handlingsprogram for
Innlandet og Viken vannregion 2022-2027, Jevnaker»
«Høringsinnspill til vannforvaltningsplan, tiltaksprogram og handlingsprogram for
Innlandet og Viken vannregion 2022-2027, VO Randsfjorden»

godkjennes og sendes ut til de respektive kommuner sammen med forslag til saksfremlegg og
en anbefaling om å gi innspill til regional vannforvaltningsplan 2022-2027.

3. Videreføring av vannområde Randsfjorden

Bakgrunn
Nåværende prosjektperiode for Vannområde Randsfjorden utløper 31.12.2021. Prosjektet
har da vært gjennom to perioder á 3 år med nåværende organisering. Før dette var det fra
starten flere år med piloten vannområde Hadeland og deretter overgang til vannområde
Randsfjorden med noe variabel praktisk organisering.
Behovet for samarbeid rundt vannmiljøforpliktelsene generelt og de kommunale
vannmiljøforpliktelsene spesielt er større enn noen gang. Vi er nå i sluttfasen av første
planperiode (2016-2021) for regional vannforvaltningsplan, og har minst to nye perioder
foran oss (2022-2027 og 2028-2033). I tillegg kommer lov- og forskriftsfestede krav og
forpliktelser til kommunenes håndtering av vannmiljø som sektormyndighet. Det er derfor
ingen grunn til å tro at behovet for samarbeid og en dedikert ressurs til å følge opp og
koordinere vannmiljøarbeidet vil bli mindre i overskuelig fremtid.
Vannområdeorganiseringen er anbefalt samarbeidsform fra statlig og regionalt hold.
Diskusjon
Alle kommunene var enige om at behovet for vannområdesamarbeid fortsatt er tilstede, og
at dette arbeidet ikke har noen klar tidsavgrensning.
Skogsbakken (Søndre Land) trakk fram at vannområdet og Gran kommune (som formell
arbeidsgiver) også har et ansvar for å forholde seg til arbeidsmiljølovens bestemmelser om
varighet på midlertidige ansettelser. Hansen (Gran) responderte med at dette ville bli
ivaretatt.
På grunn av et klart behov for videre vannområdesamarbeid, men også noe usikkerhet rundt
fordeling av statlige vannområdemidler, og manglende forutsigbarhet på dette, ble det
foreslått fra Bratlie (Lunner) at kommunene inngår en samarbeidsavtale for
vannområdeorganisering i 6 nye år (1.1.2022 – 31.12.2027). Dette sammenfaller med andre
planperiode i regional vannforvaltningsplan. Bratlie forslo også at Gran kommune fortsetter
som vertskommune, med lokalisering sammen med Landbrukskontoret for Hadeland og
Nittedal, da erfaringene med dette er positive.
Det ble foreslått at stillingsstørrelsen i første omgang økes til 60 %, og at ny vurdering av
stillingsstørrelse gjøres etter 2 års drift. Inntil videre legges det opp til at kommunale bidrag
beholdes som tidligere, og at det tas fra bundne driftsfond dersom det blir behov for dette.
Fra prosjektleder ble det understreket at kommunene må bruke eierrollen sin mer aktivt. Det
er lite hensiktsmessig at prosjektleder må bruke mye tid på å få lov til å bidra inn i det
politiske og administrative arbeidet i kommunene. Kommunene som prosjekteiere bør bli en
klarere bestiller og be om bidrag fra vannområdet i relevante saker, f. eks kommuneplaner
eller spesifikke saker med mulig påvirkning på vannmiljøet.

Vedtak:

Det anbefales at samarbeidet «vannområde Randsfjorden» videreføres. Styringsgruppa
anbefaler en videreføring i følgende form:
o

Kommunene inngår en samarbeidsavtale for videreføring av vannområdet i 6 år, med
vertskommune Gran. Stillingsstørrelse til prosjektleder økes til 60 %.

Prosjektleder utformer saksfremlegg og sender ut til alle kommunene, med anmodning om
behandling i kommunestyre/formannskap senest høsten 2021.

4. Eventuelt

Brandbu, 22.3.2021
Håvard Lucasen
Prosjektkoordinator/Prosjektleder

VEDLEGG 1 Årsmelding 2020
VEDLEGG 2 Høringsinnspill til vannforvaltningsplan, tiltaksprogram og handlingsplan for Innlandet og
Viken vannregion 2022-2027 – VO Leira-Nitelva og VO Randsfjorden (Gran og Lunner)
VEDLEGG 3 Høringsinnspill til vannforvaltningsplan, tiltaksprogram og handlingsplan for Innlandet og
Viken vannregion 2022-2027 – VO Randsfjorden og VO Tyrifjorden (Jevnaker)
VEDLEGG 4 Høringsinnspill til vannforvaltningsplan, tiltaksprogram og handlingsplan for Innlandet og
Viken vannregion 2022-2027 – VO Randsfjorden

