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1/16 - Velkommen
2/16 – Runde rundt bordet
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1/16 - Velkommen

Ansvar/
Frist

Det var ingen merknader til referat fra møte 23.09.2015, dagsorden ble godkjent.
2/16 – Runde rundt bordet
Det ble ikke satt av tid i møtet til saken.
3/16 – Orienteringssaker
1. Status godkjenning av forvaltningsplan for VR Glomma.
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Anja og Kristian orienterte om status. Planen er til godkjenning i
departementene.
2. Tiltaksrapporteringssystem
Kristian orienterte om status for tiltaksrapporteringssystem
i regi av Akershus fylkeskommune. NIVA og NIBIO har fått oppdraget.
Oppstartsmøte for prosjektet ble avholdt 30.3.2016. Utkast til rapporteringsmal
skal foreligge inne 1. juni 2016.
3. Budsjett VO Øyeren 2016
Kristian orienterte om godkjenning av, og endringer i revidert budsjett for
vannområde Øyeren 2016. Revidert budsjett ble godkjent av styringsgruppa uten
merknader. Prosjektgruppa var enige om at faggruppe økologi velger om det
skal gjennomføres paleolimnologisk undersøkelse eller ett forprosjekt om
behov for vannføringsmålestasjoner i vannområdet.
4. Handlingsplaner VO Øyeren
Utkast til handlingsplaner for vannområde Øyeren, kommunalteknikk og landbruk
ble gjennomgått. Fylkesmannen var positiv til handlingsplanene, og kom med
innspill om at planene i større grad bør synligjøre hvilken tiltaksinnsats som kan
anses som utover det som gjøres fra før. Kristian sender ut oppdaterte planer.
Det ble diskusjon rundt eventuell politisk behandling av handlingsplanene.
Styringsgruppa avgjør dette, men prosjektgruppa anbefaler handlingsplanene
som ett minimum bør behandles som orienteringssak på kommunalpolitisk nivå.
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5. Informasjonsmateriell politikere
Kristian orienterte om at vannområdene Haldenvassdraget, Morsa, Glomma sør
og Øyeren i fellesskap har utarbeidet informasjonsmateriell og drikkeflasker som
skal deles ut til kommunestyrepolitikerne innen sommeren 2016.
4/16 – Årsmelding VO Øyeren 2015
Oppdatert utkast til årsmelding for vannområde Øyeren 2015, inklusive vedlegg om
gjennomførte tiltak ble gjennomgått. Det kom noen innspill til endringer, blant annet
rekkefølgeendringer på kapitler og forbedring av aktivitetsoversikt. Det var enighet om at notat
om gjennomførte tiltak følger årsmeldingen som vedlegg. Årsmeldingen ble godkjent. Kristian
tar hensyn til endringsinnspillene, og det var enighet om at det ikke var behov for ny
godkjenningsrunde. Prosjektgruppa foreslår at hver kommune bør behandle årsmeldingen
som orienteringssak på politisk nivå. Det ble foreslått at årsmelding for 2016 bør sendes
kommunene samtidig med handlingsplaner, slik at disse behandles i samme politiske sak.
Eventuelle innspill om forbedringer til Kristian.
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5/16 – Forslag til nytt mandat VO Øyeren
Utkast til nytt mandat for vannområdet ble gjennomgått. Prosjektgruppa var
positiv til utkastet. Det ble diskusjon om vannområdets involvering i
enkeltstående saker. I PURA jobber prosjektgruppa aktivt med slike saker.
Forslag til nytt mandat fremlegges for styringsgruppa når det er klart.
Kristian jobber videre med mandatet og endelig utkast tas opp i prosjektgruppa
på nytt. Eventuelle innspill til mandatendringer sendes Kristian innen 8. april.
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6/16 – VO Øyeren seminar
Program for vannområdeseminar ble gjennomgått. Innlegg om overvann- og
klimatilpasning ble diskutert. Det var enighet om at seminaret bør inneholde ett
innlegg som er aktuelt for kommunenes planavdelinger.
Alle i prosjektgruppa forespør sine planavdelinger om tema som kunne være
interessant å ta for seg i seminaret. Tilbakemelding sendes til Kristian innen 8.
april. Kristian jobber videre med program og organisering av seminaret.
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7/16 – Overvåkningsrapport VO Øyeren 2015
Kristian orienterte om Norconsults endelige utkast til rapport for
vassdragsovervåkningen 2015. Prosjektgruppa hadde ingen innspill til rapporten.
Faggruppe økologi vurderer rapporten og kommer med eventuelle innspill til
forbedringer.

Faggr.
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8/16 – Neste møte
Kristian kaller inn til neste møte ved behov.
9/16 - Eventuelt
----
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