Referat
Styringsgruppa

Dato

27.10.2016

Tid

9 – 12

Sted

Trøgstad
kommunehus

Møte nr. 2-2016

Møte innkalt av:

Kristian Moseby

Møtedeltakere: Trond Enger (Trøgstad kommune, vara), John Harry Skoglund (Fet kommune), Øystein
Slette (Enebakk kommune), Willy Kvitlen (Ullensaker kommune, vara), Grete Irene Sjøli (Nes kommune),
Anne Borger Mysen (Eidsberg kommune), Trond Løfsgaard (Fylkesmannen Oslo og Akershus), Anja C.
Winger (Akershus fylkeskommune, sentraladministrasjonen), Kristian Moseby (prosjektleder).
Forfall: Akershus Fylkeskommune politisk representant, Sørum kommune, Rælingen kommune, SørOdal kommune, Nord-Odal kommune, Eidsvoll kommune, Aurskog-Høland kommune, Spydeberg
kommune.
Inviterte: Linda Grimsgaard (Rælingen kommune, leder faggruppe økologi VO Øyeren), Torunn Hoel
(Sørum kommune, leder faggruppe landbruk VO Øyeren), Leiv O. Knutson (Nes kommune, leder
faggruppe avløp VO Øyeren).
Referent:

Kristian Moseby

Møteagenda
9/16 – Velkommen
10/16 – Orienteringssaker (6)
11/16 – Fra plan til handling – vannområde Øyeren
12/16 – Aktivitetsplan vannområde Øyeren 2017
13/16 – Møtegodtgjørelse eksterne prosjektdeltakere i vannområde Øyeren
14/16 – Økonomi
15/16 – Opsjon overvåkningsprogram VO Øyeren 2017 16/16 – Årsmelding vannområde Øyeren 2016
17/16 – Neste møte
18/16 – Eventuelt

9/16 – Velkommen

Ansvar
/ Frist

Det ble ønsket velkommen. Ole André Myhrvold hadde meldt forfall, Grete Sjøli var møteleder
frem til 11:30, John Harry Skoglund var møteleder fra og med kl 11:30. Dagsorden ble
godkjent. Det var ingen merknader til referat fra styringsgruppemøte 11.05.2016. Kristian
holdt en kort orientering for nye deltakere om vannområdets formål og arbeid.
Vedtak: Dagsorden og referat fra møte i styringsgruppa 11.05.2016 godkjennes.
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10/16 – Orienteringssaker
1. Forvaltningsplan for Glomma godkjent
Kristian orienterte om endelig godkjenning av regional plan for vannforvaltning i vannregion
Glomma.
Vedtak: Sak 10/16-1 tas til orientering
2. Befaring nordre Øyeren 12.9.2016
Kristian orienterte om befaringen.
Vedtak: Sak 10/16-2 tas til orientering
3. Status for rapporteringssystem for vannregion Glomma
Det ble i møtet ikke gitt noen nærmere orientering.
Vedtak: Sak 10/16-3 tas til orientering
4. VO Øyeren bidrar inn i Miljødirektoratprosjekt
Kristian orienterte om vannområdets bidrag inn i prosjektet og beslutningen bak deltakelsen.
Vedtak: Sak 10/16-4 tas til orientering.
5. Undersøkelser av fisk og sedimenter i Øyeren 2016
Kristian orienterte om prosjektet og foreløpige resultater fra sedimentundersøkelsen.
Det ble stilt spørsmål om når endelige resultater vil foreligge. Kristian orienterte: alle analyser
er ikke gjennomført enda, men vil trolig foreligge tidlig våren 2017. Analyseresultaene vil
deretter bearbeides nærmere. Endelige konklusjoner og masteroppgave/rapport skal etter
planen foreligge 15. Mai 2017.
Vedtak: Sak 10/16-5 tas til orientering
6. Møte vannregionutvalget for Glomma og styringsgruppa vannregion Glomma
26.9.2016
Kristian orienterte om konklusjoner fra møtet med styringsgruppa for vannregion Glomma.
Vedtak: Sak 10/16-6 tas til orientering.

11/16 – Fra plan til handling – vannområde Øyeren
Utkast til tiltakslister ble behandlet i styringsgruppasak 5/16. Kristian orienterte om bakgrunn
for at vannområdet har utarbeidet tiltakslister og hvordan arbeidet har forløpt.
Linda Grimsgaard, Rælingen kommune og leder faggruppe økologi, orienterte om liste over tiltakøkologi. Tiltakslista inneholder i stor grad tiltak som omhandler kunnskapsinnhenting eller
informasjonsspredning. Vassdragsovervåkning og problemkartlegging (vandringshindre for fisk,
effekter av veisalt, edelkrepsbestand) og synliggjøre behov for bedre veiledningsmateriell er de
aller viktigste. I tillegg er det listet opp paleolimnologisk undersøkelse av sedimenter i Øyeren,
kunnskap om fremmede arter, innspill til Fylkesmannen om sur nedbør og kalkingsproblematikk og
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ett tiltak der Statens vegvesen skal utbedre to rensebassenger i tilknytning til E16.
Torunn Hoel, Sørum kommune og leder faggruppe landbruk, orienterte om liste over tiltak landbruk. Listen har blitt utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av, representanter fra to av
vannområdets landbrukskontor, én fra Fylkesmannen I Oslo og Akershus- landbruksavdelingen,
én representant fra Akershus bondelag, og prosjektleder. Det har blitt avholdt flere arbeidsmøter,
før endelig liste ble fremlagt for faggruppe landbruk. Kommunene eier VO – så i arbeidet med lista
har man lagt vekt på det handlingsrommet man har – i hovedsak forvalte de økonomiske og
juridiske virkemidlene innen tema vannmiljø. Fylkesmannen har deltatt tett i dette arbeidet.
Kommunene og Fylkesmanenn jobber tett med å gjennomføre nasjonal politikk. Det er viktig å ha
med gårdbrukerne med på laget. Landbruket har ett viktig ansvar for å forvalte kulturlandskapet
og arealene. Oppslutningen har blitt redusert rundt viktige miljøtiltak – blant annet grunnet
endring av virkemidlene og vær-klima forhold.
Landbruksgruppa mener at miljøråd er ett av de viktigste tiltakene. Har mål om at alle
vannområdets landbruksforetak skal få tilbud om råd, med forslagsvis ca 30 miljøråd per år (totalt
850 foretak i vannområde Øyeren). Må jobbes videre med hvordan det skal fordeles råd fremover.
Ønsker å ha mer fokus på leiejord – slik at eier og leier begge har fokus på miljøtiltak.
Landbruksgruppa vannområde Øyeren ønsker ikke krav til redusert jordbearbeiding.
Vegetasjonssoner meget viktig tiltak. Noe uenighet om grøfting er ett miljøtiltak, men den står i
tiltakslista. Tiltak iforbindelse med kantvegetasjon kom inn i lista etter sist møte, og må avklares
med landbruksgruppa. Oppfordret til at dersom tiltakslista ikke skal behandles politisk, må den
uansett sendes tilbake til kommunene, og brukes aktivt, for å sikre nytte av arbeidet som er gjort..
Leiv Knutson, Nes kommune og leder av fagggruppe avløp, orienterte om liste over tiltak – avløp.
Lista er utarbeidet gjennom flere møter i faggruppe avløp, samt arbeidsmøter og innspill fra
Fylkesmannen. Mener at det er mest hensiktsmessig at listene kalles tiltakslister og ikke
handlingsplan. Dokumentene er ikke en plan så lenge de ikke er vedtatt av kommunene. Det er
stor forskjell på hvordan innspillene til tiltak vil bli tatt med tilbake til kommunene
beslutningstakere. Har derfor benyttet en del ressurser på hvordan man skal få kommunene til å
ta inn de viktigste tiltakene fra tiltakslistene og innlemme de i sine tiltaksplaner, som er
forpliktende. Mener at det vil være hensiktsmessig å kartlegge hvordan status for de viktige er i
hver kommune, ved en spørreundersøkelse. Bestillingen om spørreundersøkelsen bør komme fra
politikerne og stiles til rådmann. Statusen kan føre til at kommunene utarbeider og vedtar
tiltaksplaner som er tilpasset den enkelte kommunes behov. Dersom man vet status for den
enkelte kommune og mellom kommuene (trolig store ulikheter), finnes det grunnlag for å kunne
justere fremdrift og praksis slik at kommunene jobber mer i takt mot same mål. Mener det burde
være helt ufarlig for den enkelte kommune å komme opp med en slik status.
Det ble diskusjon om tiltaksgjennomføring og målretting av tiltak, spørreundersøkelse for
kommunalteknikk, samt hvordan kommunale beslutningstakere bør involveres i
vannområdearbeidet.
KM ønsket en avklaring på om dokumentene burde kalles lister over viktige tiltak eller
handlingsplaner. Det var enighet om å kale dem liste over viktige tiltak. Det ble diskusjon om
videre prosess for tiltakslistene og hvordan det bør jobbes for å realisere tiltakene i størst mulig
grad. Det var enighet om at det er viktig å legge en del jobb i å vurdere hvilket omfang det er
behov for av de ulike tiltakene for å oppnå miljømålene, samt prioriteringer mellom tiltak. Dette
fordi det ikke er kommet signaler om økte økonomiske rammer. Det var enighet om at
tiltakslistene bør behandles politisk, og at det gjennomføres en spørreundersøkelse for
kommunalteknik, samt at landbruksgruppa bør vurdere behov for en tilsvarende
spørreundersøkelse.

Vedtak:


Styringsgruppa stiller seg bak de fremlagte listene over viktige tiltak for
kommunalteknikk, landbruk og faggruppe økologi, samt videre prosess for disse.
Spørreundersøkelse utarbeides og evalueres av vannområdets faggruppe avløp, og
legges frem for styringsgruppa i neste møte. Faggruppe landbruk vurderer behov for
å utarbeide en tilsvarende spørreundersøkelse.



Tiltakslistene samordnes så langt som mulig med tilsvarende dokumenter for
nabovannområder. Listene revideres ved behov, senest hvert 2 år.
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Det anbefales at listene over viktige tiltak for vannområde Øyeren behandles politisk i
hver kommune våren 2017, fortrinnsvis sammen med årsmelding 2016, status for
overvåkning, eventuelt status for gjennomførte tiltak. Den politiske behandlingen bør
samkjøres med eventuell behandling av tilsvarende dokumenter for
nabovannområder.



Det anbefales at resultatene fra spørreundersøkelsen behandles politisk i hver
kommune vinter/våren 2017 som en separat sak.

12/16 – Aktivitetsplan vannområde Øyeren 2017
Skoglund tok over som møteleder. Kristian orienterte om forlag til aktivitetsplan og møteplan for
2017. Det var ingen innspill til disse. Kristian spurte om muligheter for å ta ut farspermisjon og
planlegging av aktiviteter i forbindelse med dette.

Vedtak:



Aktivitetsplan - versjon 17.10.2016 og møteplan - versjon 24.10.2016 for
vannområde Øyeren godkjennes. Prosjektleder oppdaterer planene ved behov.



Prosjektleder står fritt til å velge når farspermisjon tas ut. Prosjektleder avtaler med
styringsgruppeleder når permisjon skal tas ut. Akershus fylkeskommune forespørres om
å ivareta informasjonsflyt / henvendelser til vannområdet i perioden hvor prosjektleder er
i permisjon.



Det legges opp til at styringsgruppemøtet etter sommeren 2017 avholdes i desember.
Prosjektleder avklarer med leder/ nestleder av styringsgruppa hvilke saker som bør
tas opp før prosjektleder går ut i permisjon.

KM

KM

13/16 – Møtegodtgjørelse eksterne prosjektdeltakere i vannområde Øyeren
Saken ble påbegynt kl 11:30, da noen møtedeltakere hadde forlatt møtet. Gjenværende
møtedeltakere; TE, WK, JHS (samt TL, AW og KM, ikke stemmeberettiget) erklærte seg
allikevel som beslutningsdyktige. Det ble diskusjon om utbetaling av møtegodtgjørelse der
man veide fordeler og ulemper.
Vedtak:


Vannområde Øyeren utbetaler møtegodtgjørelse for representanter fra frivillige
organisasjoner som er innkalt. Godtgjørelse utbetales etter godtgjøringsreglement for
Nes kommune, sats for møtegodtgjørelse tilsvarende hovedutvalg.

14/16 – Økonomi
Kristian orienterte om foreløpig regnskap, estimert balanse ved årsslutt 2016 og forslag til
budsjett for vannområde Øyeren 2017. Fondsmidler og budsjetterte utgifter ble gjennomgått,
der det ble lagt vekt på bruk av midler til konsulenttjenester, prosjekter og avsetting av
midler til informasjonstiltak/profilering.
WK påpekte en mindre feil (årstall) i vedtakstekst. Kristian retter opp denne. Styringsgruppa
hadde ellers ingen bemerkninger til foreløpig regnskap eller forslag til budsjett. Kristian spurte
om styringsgruppa hadde preferanser til hvordan fondsmidler burde fremstilles i budsjett (i
separat tabelloppsett eller inkludert i budsjettrammen). Styringsgruppa foreslo å opprettholde
dagens budsjettoppsett.
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Vedtak:


Foreløpig regnskap for 2016 tas til orientering. Forslag til budsjett for vannområde
Øyeren 2017 godkjennes. Budsjettet justeres av prosjektleder, styringsgruppeleder
og nestleder etter endt regnskap 2016.



Vannområdets prosjektgruppe, i samarbeid med prosjektleder, gis mandat til å gjøre
mindre omprioriteringer av budsjettmidlene til prosjekter/konsulenttjenester.
Prosjektleder avklarer ved behov mindre budsjettjusteringer med
styringsgruppeleder.



Medlemskontingent og refusjon for overvåkningskostnader 2017 faktureres
kommunene i mars.

KM/
OAM/
GS

KM

15/16 – Opsjon overvåkningsprogram VO Øyeren 2017 Kristian orienterte om prosessen med vurdering av eventuelle endringer i
vassdragsovervåkningsprogram, inkludert Ullensaker kommunes innspill til endringer.
Styringsgruppa var positive til å stille seg bak prosjektgruppas innstilling i forbindelse med
opsjon for vassdragsovervåkningsoppdraget.
Vedtak:


Det utløses opsjon på ett år (1.1.2017 til 31.12.2017) for kontrakten med Norconsult
angående vassdragsovervåkning for vannområdet. Prosjektleder gir tilbakemelding til
Norconsult.



Overvåkningsprogrammet for året 2016 videreføres for 2017, med samme omfang og
frekvens for å sikre kontinuitet i overvåkningen. Det kan foretas mindre endringer i
tråd med konklusjoner fra økologigruppa, anbefalinger fra Norconsult, og i samråd
med Fylkesmannen. Behov for eventuelle justeringer av overvåkningsprogrammet i
2018 vurderes før utgangen av 2017.

Faggr
ØKO

Ullensaker kommunes innspill til endringer i overvåkningsprogrammet vurderes av og
godkjennes av Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

FM-OA



KM

16/16 – Årsmelding vannområde Øyeren 2016
Kristian stilte spørsmål om styringsgruppa hadde ønsker/ innspill til årsmelding for
vannområdet 2016. Styringsgruppa hadde ingen forbedringsinnspill til gjeldende mal for
årsmelding.
Vedtak:


Årsmelding for 2016 utarbeides fortrinnsvis etter mal fra 2015. Eventuelle endringer
godkjennes av prosjektgruppa.



Årsmelding bør behandles som orienteringssak på politisk nivå i hver
medlemskommune, sammen med eventuelle relevante dokumenter ref. vedtak i sak
11/16.



Arbeidet med å supplere sammenstilling av gjennomførte tiltak for året 2016 tilpasses
fremdrift for rapporteringsssystemet for vannregion Glomma. Prosjektgruppa i
samråd med faggruppene vurderer om tilgjenglig informasjon fra systemet kan
benyttes til å lage en sammenstilling av gjennomførte tiltak for 2016, og supplerer
etter behov med annen informasjon. Sammenstillingen legges frem for
styringsgruppa så snart den foreligger, og vedlegges om mulig årsmelding for 2016.

P-gr.

P-gr./
Faggr.
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17/16 – Neste møte
Vedtak:


Neste møte i styringsgruppa avholdes 22.03.2016. Prosjektleder innkaller til møtet.

KM

18/16 – Eventuelt
Kristian orienterte om at vannområdet vil arrangere ett seminar 9.2.2017. Alle i styringsgruppa bes
holde av datoen.

Vedtak: Dato for seminar tas til etteretning
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