
   

Arbeidsplan 2020 

Arbeidsoppgaver 
Faste møter Tidsplan 

Styringsgruppemøter April og november (evnt ytterligere ved behov) 

Faggrupper (foreslår inn en ny gruppe: plan) Vår og høst (evnt ytterligere ved behov) 

  

Faste administrative oppgaver Tidsplan 

Gi innspill og fastsette overvåkingsprogram i samarbeid 
med Randsfjordsforbundet og Fylkesmannen i Innlandet 

Januar/februar 

Søke miljødirektoratet om tilskuddsmidler, be kommunene 
om innspill til aktuelle prosjekter 

Søknadsfrist 15. januar 

Utarbeide «Årsrapport 2019 – vannområde Randsfjorden», 
inkl regnskap, til vedtak i vannområdet og oversendelse til 
vannregionmyndigheten 

Frist 1. februar 

Utarbeide «Tilstandsrapport 2019», i samarbeid med 
Randsfjordsforbundet 

Frist 1. april 

Oppdatere «Tiltaksanalyse for vannområde Randsfjorden», 
i samarbeid med Randsfjordsforbundet 

Frist 1. april, men grovskisse klar rundt 
årsskiftet 19/20 for eventuell oppfølging mot 
revisjon av regional vannmiljøplan  

Fakturere deltakerkommuner for medl.kontingent Mai 

Anmode om utbetaling av driftstilskudd fra VR (og 
eventuelt FK) 

Ved signal fra VR (og evnt FK) 

Gjennomgå vann-nett og oppdatere status på tiltak 
sammen med kontaktpersoner i kommunene 

Oktober 

Budsjett kommende år Frist 1. november 

Kunnskapsbygging/erfaringsutveksling – delta på møter i 
regi av VR, FM, FK, direktorater osv   

Løpende 

  

Øvrige oppgaver 2020 Tidsplan 

Orientering i de nye kommunestyrene, sammen med 
Randsfjordsforbundet 

Første halvår 2020  

Oppdatere informasjonsskrivene «Vannområdets arbeid og 
ditt ansvar som lokalpolitiker, xx kommune». Dele ut i 
kommunestyret 

I forbindelse med orientering i det aktuelle 
kommunestyret 

Vurdere videreføring av én-til-én rådgivning i landbruket, 
og evnt engasjere konsulent 

Fremmes på styringsgruppemøtet i april 

Bistå kommunene og gjennomføre vannområdets oppgaver 
ved revisjon av regional vannforvaltningsplan 

Behandles i vannregionutvalg april/mai, 
fylkestingene i juni  

Være pådriver for utbedring av kulvert, Askjumelva, 
finansiert med tilskuddsmidler fra miljødirektoratet, inkl. 
rapportering 

Frist 15. september 

Øke profileringen av vannområdet og viktige 
vannmiljøsaker, både i redaksjonelle medier og i sosiale 
medier 

Løpende  

Være initiativtaker, samt støtte og bistå ved gjennomføring 
av tiltak i regional vannforvaltningsplan 

Løpende  

Ved forespørsel, holde foredrag og orienteringer Løpende 

Utarbeide faktaark for 6 utvalgte vannforekomster eller 
tema 

Publisere i januar, mars, mai, juli, september, 
november  

 


