Arbeidsplan 2022
Arbeidsoppgaver
Faste møter
Styringsgruppemøter

Tidsplan
April og november (evnt ytterligere ved behov)

Faste administrative oppgaver
Koordinere innspill, gi innspill og fastsette
overvåkingsprogram i samarbeid med kommunene,
Randsfjordforbundet og Statsforvalteren i Innlandet/Viken
Søke miljødirektoratet om tilskuddsmidler til aktuelle
tiltak, be kommunene om innspill til aktuelle prosjekter
Utarbeide «Årsrapport 2021 – vannområde
Randsfjorden», inkl regnskap, til vedtak i vannområdet og
oversendelse til vannregionmyndigheten
Utarbeide «Tilstandsrapport 2021», i samarbeid med
Randsfjordforbundet
Fakturere deltakerkommuner for medl.kontingent
Anmode om utbetaling av driftstilskudd fra VR (og
eventuelt FK)
Gjennomgå vann-nett og oppdatere status på tiltak
sammen med kontaktpersoner i kommunene
Budsjett kommende år
Kunnskapsbygging/erfaringsutveksling – delta på møter i
regi av VR, SF, FK, direktorater osv

Tidsplan
Januar/februar, november/desember

Øvrige oppgaver 2022
Gjennomføre kommunevise møter for å drøfte
forventninger, mål og arbeidsform for kommende
seksårsperiode
Bestille rapport med tema «Hvordan motvirke eutrofi
vannområde Randsfjorden»
Følge opp rapporten «Hvordan motvirke eutrofi i
vannområde Randsfjorden»
Øke profileringen av vannområdet og viktige
vannmiljøsaker, både i redaksjonelle medier og i sosiale
medier
Være initiativtaker, samt støtte og bistå ved
gjennomføring av tiltak i regional vannforvaltningsplan
Ved forespørsel, holde foredrag og orienteringer
Videreføre skolesamarbeidet og på muligheten for å
inkludere flere skoler og gode vannmiljøtema
Få oversikt over påvirkningen fra båtseptik i Randsfjorden,
samt eventuelt være initiativtaker til et felles regelverk og
flere tømmestasjoner
Følge opp og bistå kommunene med ajourhold av
tiltakskort, jfr. Oslofjordplanen
Gjennomføre en prosess der målet er planlegging,
finansiering og gjennomføring av helhetlige biotoptiltak i
viktige storørretvassdrag
Følge opp biotoptiltak i Vigga med undersøkelser og
eventuelt «vedlikehold».

Tidsplan
Januar/februar/mars

Søknadsfrist 15. januar
Frist 1. februar

Frist 1. april
Mai
Ved signal fra VR (og evnt FK)
Høst
Frist 1. november
Løpende

Januar
Løpende
Løpende

Løpende
Løpende
Løpende
Påbegynt kartlegging gjennomført til
aprilmøte, videre oppfølging vedtas der
Uttrekk for rapportering i juni
Løpende

Bl.a: el-fiske sommer/tidlig høst, gytefisktelling
oktober

