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1. Velkommen, godkjenning av referat og dagsorden  
 

Ansvarlig Frist 

Det var ingen merknader til referat fra møte 20.11.2013, dagsorden ble godkjent.    

 

 

2. Årsmelding 2013   

 
Endelig utkast til årsmelding for vannområde Øyeren er utarbeidet. 1. utkast ble 
gjennomgått i prosjektgruppemøtet 13.05.2014. I tråd med prosjektgruppas ønske ble 
årsmeldingens oppsett noe justert og godkjent ved e-postavstemming. Årsmeldingen 
for 2013 (inkl budsjett og regnskap) ble gjennomgått i styringsgruppemøtet 10.10.2014. 
Det ble påpekt to mindre feil. Årsmeldingen foreslås godkjent.    
 
Vedtak: Årsmelding for vannområde Øyeren 2013 godkjennes. Prosjektleder retter 
opp påpekte feil. Vannområdets medlemskommuner oppfordres til å behandle 
årsmeldingen som en orienteringssak på politisk nivå. 
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3. Tiltaksanalyse og forvaltningsplan   

 
Oppdatert tiltaksanalyse for vannområde Øyeren ble godkjent av vannområdets 
prosjektgruppe 13.05.2014 med oppfordring om enkelte mindre endringer og 

 

 

 



oppdateringer. Ferdig utkast forelå 27.05.2014 og ble oversendt 
Vannregionmyndigheten for Glomma i forbindelse med høringen av forvaltningsplan for 
vannregion Glomma i perioden 1.juli til 31.desember 2014. Formelt er det 
styringsgruppa som skal vedta den oppdaterte tiltaksanalysen. Det ble i møtet orientert 
om endringene i oppdatert tiltaksanalyse for vannområde Øyeren, med forslag om å 
godkjenning.     
 
I forbindelse med høringen av vannforvaltningsplanen for Glomma har prosjektleder 
tilbudt å holde orienteringer for kommunestyrene, eller andre kommunalpolitiske utvalg. 
Kommunene Fet, Trøgstad, Sørum og Ullensaker har ytret ønske om orientering.  
 
I møtet orienterte prosjektleder om vannforvaltningsplanen og tiltaksprogram for 
vannregion Glomma, samt høring av disse. Regional vannforvaltningsplan (og 
tiltaksprogram) for Glomma konkluderer med at det er vesentlig behov for å iverksette 
avbøtende tiltak for å bedre vannmiljøet innen 2021. Kommunene har ansvar for å 
følge opp en stor andel av disse tiltakene. Det er ulik tiltaksfremdrift i de ulike 
kommunene. Prosjektleder innledet til diskusjon om eventuelt behov for å samkjøre 
tiltaksgjennomføringen ytterligere, samt prioritering av å gjennomføre viktige 
vannmiljøtiltak i vannområdets kommuner. Det ble diskusjon rundt finansierng av 
tiltakene. Det ble i møtet også orientert om status for vassdragsvise faktaark, som er 
tenkt benyttet til medvirkning. Disse er planlagt ferdigstilt innen utgangen av 2014. 

 
 
Vedtak: Endelig tiltaksanalyseutkast for vannområde Øyeren godkjennes. Utkastet kan 
oppdateres og suppleres av prosjektgruppa etter behov. Spesielt er det ønskelig å 
utbedre kunnskapen om tiltakskostander og effekter av tiltakene.  
 
Orienteringen om høring av vannforvaltningsplan for Glomma tas til etterretning. 
Representantene i vannområdets styringsgruppe har ett ansvar for å bringe denne 
informasjonen tilbake til sine kommuner, og vurderer om det er behov for at kommunen 
avgir en høringsuttalelse.  
 
Tiltaksgjennomføringen vil styres av hver enkelt kommunene.Det er imidlertid viktig at 
kommunene arbeider for å samkjøre tiltaksgjennomføringen så langt som mulig, for å 
sikre en bedring av vannmiljøet innen 2021. Vannområdets prosjektgruppe og 
faggrupper gis mandat til å komme med konkrete forslag til tiltaksområder og tiltak som 
bør prioriteres høyt, og som vil ha en positiv effekt vannmiljøeffekt. Forslagene kan i 
etterkant fremlegges for administrasjon / beslutningsmyndighet i hver kommune.   
 
Status for utarbeidelse av vassdragsvise faktaark tas til orientering. 
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4. Overvåkningsprogram   

 
Det skal jamfør Vannforskriftens § 18 forligge tilstrekkelige regionale programmer som 
gir en helhetlig overvåkning av tilstanden i vannforekomstene. Fylkesmannen har 
fagansvarsrollen for å sikre at overvåkningsprogrammene er i henhold til gjeldende 
forskrifter og krav, mens Vannregionmyndigheten har som oppgave å sammenstille de 
lokale overvåkningsprogrammene til et regionalt program for Vannregion Glomma. 
Regionale overvåkingsprogrammer for perioden 2016-2021 er laget for alle 
vannregioner og er på høring sammen med forvaltningsplan og tiltaksprogram. 
Vannområde Øyeren sendte sitt innspill til Fylkesmannen innen fristen 1.november 
2013. 
 
Vannforskriften deler overvåkningen inn i tre ulike typer; basisovervåkning, 
tiltaksovervåkning og problemkartlegging. Basisovervåkningen finansieres fra statlige 
midler. Øyeren er per dags dato foreslått en basisovervåkningslokalitet. Det 
miljødirektoratet som organiserer basisovervåkningen. Det er uavklart om og eventuelt 
når basisovervåkningen skal være igangsatt.  
 
For tiltaksovervåkning og problemkartlegging gjelder prinsippet i forurensningsloven 
om at ”forurenser betaler”. Hovedutfordringen i vannområde Øyeren er eutrofi, dvs for 
store tilførsler av næringsstoffer, og det er også dette overvåkningen fokuserer på. De 
største tilførslene av næringsstoffer kommer fra landbruk og avløpsvann (kommunale 
og private avløpsanlegg). Fylkesmannen har i utslippstillatelsene for kommunenes 
avløpsnett stilt krav om resipientovervåkning og at kommunene skal bidra til 
overvåkningsprogrammet for vannområde Øyeren. Kommunen har derfor ett ansvar for 
å finansiere deler av overvåkningen. For landbruksforurensningen har ”forurenser-

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



betaler” prinsippet fungert dårlig, men det jobbes med dette på statlig hold. Det 
forventes at også fylkeskommunen og Fylkesmannen vil være med å delfinansiere 
overvåkningen. Det er forespeilet en støtte fra Staten, tildelt via Fylkesmannen på ca 
200.000 kroner. Ifølge Miljødirektoratet kan man inntil videre anse disse tilskuddene 
som statlige tildelinger for overvåkning av landbrukspåvirkning.  
 
Det skal i 2014 gjennomføres anbudsprosess for videre overvåkning i Vannområde 
Øyeren. Det er laget kostnadsestimater basert på erfaringer fra tidligere overvåkning. 
Gjennomsnittlige årlige kostnader for overvåkningen som er planlagt gjennomført er 
anslått til kr. 1.000.000,- eks mva basert på dagens prisnivå (vil indeksreguleres årlig).  
 
Overvåkningen i kommunal regi blant kommunene innen vannområde Øyeren har frem 
til 2014 ikke vært helhetlig og tilstrekkelig samordnet. Det har vært store ulikheter 
mellom kommunene og fylkene med hensyn på overvåkningens omfang og innhold. 
Overvåkningen i vannområde Øyerens regi i perioden 2012 – 2014 har sørget for en 
bedre samordning og dekket opp endel av overvåkningshullene. Den kommunale 
overvåkningen fra og med 2015 og videre må samordnes ytterligere i et mer langsiktig 
perspektiv.    
 
Forslag til overvåkningsprogram for vannområde Øyeren og kostnader ved dette er 
tidligere gjennomgått i blant annet styringsgruppemøte 10.01.2013 og 20.11.2013. Det 
ble i møtet orientert om status for overvåkningsprogram for vannområde Øyeren. For 
kommunene Nes, Sørum, Ullensaker, Fet, Trøgstad, Rælingen, Enebakk og eventuelt 
Sør-Odal vil det være kostnader forbundet med overvåkningsprogrammet. Da 
overvåkningsprogrammet skal være igangsatt senest 1.mai 2015 bør kostnadene for 
overvåkningen innarbeides i kommunenes budsjetter for 2015. Det ble presentert to 
ulike forslag til finansieringsmodeller for overvåkningen (vedlagt). Modell 1 er basert på 
at kommunene betaler for overvåkningsstasjonene som er lokalisert i sin kommune. 
Der flere kommuner påvirker vannmiljøet som kan måles ved en stasjon blir 
kommunene enige om hvordan overvåkningskostnadene eventuelt skal fordeles. 
Modell 2 er basert på at kostnadene fordeles mellom kommunene ved vannområdets 
fordelingsnøkkel for medlemskontingent.    

 
Vedtak: Overvåkningen organiseres og samordnes av vannområdet på vegne av 
kommunene, i samråd med Fylkesmannen. Kommunenes kostnader for 
overvåkningsprogram for vannområde Øyeren innarbeides i de aktuelle kommunenes 
budsjetter. Kostnadene fordeles basert på finansieringsmodell 2 – kostnadene fordeles 
mellom kommunene basert på eksisterende fordelingsnøkkel for vannområdets 
medlemskontingent. Prosjektleder meddeler kostnader per kommune til kommunenes 
rådmenn med kopi til postmottak. 
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5. Økonomi   

 
Prosjektleder orienterte om satsningsområder (prosjekter i regi av vannområdet) og 
justeringer i vannområdets budsjett for 2014, foreløpig regnskap for 2014. Etter avtale 
med styringsgruppeleder er enkelte av budsjettpostene i budsjett for 2014 blitt 
omdisponert. Forslag til budsjett for vannområde Øyeren for 2015 ble fremlagt. Det 
foreslås ingen vesentlige endringer i administrasjonskostnader. Forslag til 
satsningsområder for 2015 er videreføring av enkelte prosjekter fra 2014 (case 
prosjekt avløp), miljørådgivning i landbruket (eventuell tildeling etter søknad), 
problemkartlegging/ miljøfaglige undersøkelser, fagseminarer, befaringer.     
 
Vannområde Øyeren mottok 17.09.14 svarbrev fra Akershus fylkeskommune (vedlagt), 
på vegne av den fylkeskommunale arbeidsgruppen i vannregion Glomma, angående 
vannområdets henvendelse (brev av 16.01.2014) om økonomisk bidrag fra kommuner 
med begrenset påvirkning i vannområde Øyeren. I brevet fra Akershus fylkeskommune 
konkluderes det med at det Fylkeskommunen ikke ønsker å legge føringer for 
finansieringen, og at dette bør løses lokalt. Fylkeskommunen kan imidlertid bistå 
dersom man ikke kommer til enighet. Det ble diskusjon rundt styringsgruppas vedtak i 
saken, og det ble påpekt at vannmiljøpåvirkningen fra de gjeldende kommunene 
Spydeberg, Eidsberg, Eidsvoll, Nord-Odal, Sør-Odal og Aurskog-Høland er ansett som 
liten.   
 
Vedtak: Justeringer av revidert budsjett for 2014 og forslag til budsjett for 2015 

godkjennes. Foreløpig regnskap for 2014 tas til orientering.  
 
Kommunene med begrenset påvirkning i vannområde Øyeren (Spydeberg, Eidsberg, 

 
    

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



Eidsvoll, Nord-Odal, Sør-Odal og Aurskog-Høland) fritas for å betale 
medlemskontingent for vannområde Øyeren. Kommunene ansees likevel som 
medlemmer av vannområdet, og har ansvar for å bidra med bakgrunnsinformasjon, 
samt følge opp aktuelle delmål i arbeidet.  

 

 

Kommunen
e 

6. Vannområdets fokus i 2015   

 

Forslag til arbeidsprogram og milepæler for året 2015 ble fremlagt. Det var ingen 
innspill til arbeidsprogrammet. Arbeidsplanen legger opp til at vannområdets 
hovedfokus for 2015 blir rettet mot oppfølging av pågående og eventuelt nye 
prosjekter, miljørådgivning i landbruket, videre problemkartlegging og miljøfaglige 
undersøkelser.  
 
Vannområde Øyeren fikk i mars 2014 forespørsel om å være prosjektpartner i et FOU 
prosjekt i samarbeid mellom Østfold Fylkeskommune, Norsk institutt for vannforskning 
og Norsk institutt for by- og regionforskning. Prosjektet har fått navnet Glomma & 
Lågen United (GLU). Prosjektbeskrivelse (vedlagt) ble fremlagt for 
styringsgruppeleder, som gav vannområde Øyeren foreløpige tilslutning til å bidra inn i 
prosjektet. Prosjektet fikk i september 2014 tilsagn om økonomisk støtte på 4,2 
millioner kroner fra Norges forskningsråd og Østfold Fylkeskommune. Prosjektet vil 
ikke medføre kostnader for vannområde Øyeren – utover bidrag beregnet i timebruk til 
møter eller eventuelt spørreundersøkelser. 

 

Vedtak: Arbeidsprogram for 2015 godkjennes og legges til grunn for vannområdets 
arbeid for 2015. Styringsgruppa ser positivt på deltakelse i prosjekt Glomma og Lågen 
United og gir vannområde Øyerens tilslutning til å delta i prosjektarbeidet. 

 

 

 

7. Orienteringssaker    

 

7.1 Høring av forskrift om produksjonstilskudd og endringer i 

forbindelse med nytt jordbruksoppgjør 

Trond Løfsgaard (Fylkesmannen i Oslo og Akershus) orienterte om endringer i 

forbindelse med nytt jordbruksoppgjør og høringsutkast til ny forskrift om 
produksjonstilskudd for landbruksforetak. I det nye jordbruksoppgjøret ble 

forskrift om miljøplan avviklet. De nasjonale tilskuddsrammene for Regionalt 

miljøprogram og Spesielle miljøtiltak i jordbruket blir noe redusert, men 
reduksjonen for Oslo og Akershus er liten. Klima- og miljøprogramrammene 

videreføres med 18 millioner. En ny forskrift om produksjonstilskudd er ute på 
høring til 20.oktober. Det er forslag om å forenkle lovverket som styrer 

miljøvirkemidlene i landbruket. Blant annet er det foreslått at gjødslingsplan 
og sprøytejournal skal innlemmes som ett vilkår for å kunne søke om 

produksjonstilskudd. Det er i tillegg foreslått en mindre spesifikk definisjon av 

bredden på naturlige vegetasjonsbelter (hvor nærme vassdrag man har lov til 
å pløye). Regjeringen har nedsatt en arbeidsgruppe for å utrede revisjon og 

forenkling av miljøvirkemidlene i jordbruket. Arbeidsgruppen skal etter planen 
komme med en konklusjon våren 2015. 

 

7.2 Caseprosjekter avløp og jordbruk 

Vannområdet har planlagt to ulike temaprosjekter. Det ene omfatter en 

forbedret vurdering av forurensningsbidraget fra jordbruket (planlegges 
ferdigstilt i 2014). Det andre prosjektet omfatter en kunnskapssammenstilling 

om kartlegging av feil på kommunalt avløpsnett (oppstart 2015).  

 

7.3 Resultater fra undersøkelse av kvikksølv i fisk i vannområde Øyeren 

Det ble kort orientert resultater fra undersøkelsen av kvikksølvinnhold i fisk fra 
åtte innsjøer i vannområde Øyeren. Det i enkelte innsjøer funnet abbor med 

svært høyt kvikksølvinnhold (opptil 7 ganger høyere enn kostholdsråd). 

 

 

     

 



7.4 Brev fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus om behov for økt satsning 

på ledningsnettfornyelse 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sendte 21.03.2014 brev til kommunene med 

krav om økt fornyelse av avløpsnett, samt fornyelsesplan frem mot 2021 for å 

redusere forurensning av vassdragene. 

 

7.5 Miljødirektoratet ønsket innspill til befaringslokaliteter i 
vannområdene 

Miljødirektoratet sendte i april 2014 forespørsel til vannområdene i Norge om 
forslag til befaringslokaliteter i forbindelse med politikerbesøk fra KLD i mai-

november. Vannområdet Øyeren sendte innspill til befaringslokaliteter. 

 

7.6 Vannområde Hurdal Vorma - brev til finans- og klima- og 

miljøminister  

Vannområdet Hurdal Vorma sendte 24.07.2017 et brev til finansminister og 

klima- og miljøminister i forbindelse med nytt statsbudsjett. Det ble påpekt økt 

behov for midler og satsning på vannforvaltningen.  

 

7.7 Permisjon prosjektleder 

Prosjektleder orienterte om uttak av foreldrepermisjon i 2015/2016.   

 

Vedtak: Sak 7.1 til 7.7. tas til orientering. I forbindelse med sak 7.7: prosjektleder 

holder leder av styringsgruppen og de andre gruppene orientert om når permisjonen 
tas ut. 

 

8. Neste møte   

 
Vedtak: Neste møte i styringsgruppa avholdes i Årnes den 29.januar kl 10-14. 

 

 

 

9. Eventuelt   

Ingen saker.   

 



 

 

 

 

 

 

Sakspapirer til 

 

møte i styringsgruppa 

 

10.10.2014 - Årnes 



Årlige kostnader for overvåkningsprogram VO Øyeren 2015 - 2021

Finansieringsmodell 1 - betales per stasjon i kommunen

Ikke fratrukket støtte fra FM Ikke fratrukket støtte fra FM  Fratrukket  200 000 i antatt støtte fra FM  Fratrukket  200 000 i antatt støtte fra FM

Kommune Rapporteringskost (fordelt på stasjoner) Antall stasjoner Overvåkning inkl rapportering Medlemskontingent + overvåkning Anttatt overvåkningskostnad  per kommune Antatt overvåkningkostnad + kontingent

Enebakk 27 027 5 135 027 238 027 121 027 224 027

Fet 32 432 6 148 432 272 432 138 432 262 432

Nes 43 243 8 210 243 525 243 134 243 449 243

Rælingen 16 216 3 70 216 109 216 66 216 105 216

Sør-Odal 5 405 1 24 405 24 405 24 405 24 405

Sørum 32 432 6 173 432 371 432 135 432 333 432

Trøgstad 21 622 4 110 622 220 622 86 622 196 622

Ullensaker 21 622 4 161 622 358 622 127 622 324 622

Totalt kr eksl mva 200 000 37 1 034 000 2 120 000 834 000 1 920 000

Årlige kostnader for overvåkningsprogram VO Øyeren 2015 - 2021 
Finansieringsmodell 2 - eksisterende fordelingsnøkkel % vis fordeling av total medlemskontingent

Ikke fratrukket støtte fra FM Ikke fratrukket støtte fra FM  Fratrukket  200 000 i antatt støtte fra FM  Fratrukket  200 000 i antatt støtte fra FM

Kommune Kontingent 2014 % av kommunenes bidrag Overvåkning inkl rapportering Medlemskontingent + overvåkning Anttatt overvåkningskostnad  per kommune Antatt overvåkningkostnad + kontingent

Enebakk 103 000 9 98 068 201 068 84 068 187 068

Fet 124 000 11 118 063 242 063 108 063 232 063

Nes 315 000 29 299 917 614 917 223 917 538 917

Rælingen 39 000 4 37 133 76 133 33 133 72 133

Sør-Odal 0 0 0 0 0 0

Sørum 198 000 18 188 519 386 519 150 519 348 519

Trøgstad 110 000 10 104 733 214 733 80 733 190 733

Ullensaker 197 000 18 187 567 384 567 153 567 350 567

Totalt kr eksl mva 1 086 000 100 1 034 000 2 120 000 834 000 1 920 000



Revidert budsjett for vannområde Øyeren 2014 - Versjon 3

Vedtatt og godkjent av styringsgruppa

Budsjettforslag Versjon 1: 18.12.2013 - Revidert budsjett Versjon 2: 05.02.2014 - Revidert budsjett Versjon 3: 

Vannområde Øyeren Budsjett 2014 Merknad

Inntekter

Antatte andre tilskudd

Tilskudd fra Fylkesmannen Ø* 50 000 *Øremerket prosjekt leireelver

Tilskudd fra Miljødirektoratet* 200 000 *Øremerket prosjekt leireelver

Tilskudd fra Vannregionmyndigheten for Glomma (Ø-FK)* 50 000 *Øremerket prosjekt leireelver

Tilskudd fra Fylkesmannen OA Søknadsmidler tildeles i nov/des 2014

Tilskudd Miljødirektoratet (via Ø-FK - VRM) 86 000 Primært til medvirkning

Tilskudd fra Akershus FK Søknadsmidler tildeles i nov/des 2014

Refusjon fra Fet kommune 140 000 Tidligere midler fra Fylkesmannen O-A

Aurskog-Høland kommune 0 Fritatt for medlemskontigent for 2014

Eidsberg kommune 0 Fritatt for medlemskontigent for 2014

Eidsvoll kommune 0 Fritatt for medlemskontigent for 2014

Enebakk kommune 103 000

Fet kommune 124 000

Nes kommune 315 000

Nord-Odal kommune 0 Fritatt for medlemskontigent for 2014

Rælingen kommune 39 000

Spydeberg kommune 0 Fritatt for medlemskontigent for 2014

Sør-Odal kommune 0 Fritatt for medlemskontigent for 2014

Sørum kommune 198 000

Trøgstad kommune 110 000

Ullensaker kommune 197 000

Totale inntekter 1 612 000

Bruk av / tilført driftsfond 907 000

Refundert mva 414 000

Sum inntekter og bruk av driftsfond 2 933 000

Utgifter

Administrasjonskostnader

Lønn inkl. sosiale utgifter 791 000

Reiseutgifter (bil + offentlig) 35 000

Leie av kontor (prosjektleder) 16 000

Leie av møtelokaler 30 000

Telefon og bredbånd, bruk 5 000

Kjøp av inventar og utstyr (PC-, kontorutstyr etc.) 1 000

Forbruksmateriell (kontormateriell, print, trykk etc.) 20 000 Justert opp fra 4K

Aviser og tidsskrifter (medlemskap) 2 000

Porto 2 000

Gaver ved representasjon 2 000

Bevertning / møteutgifter 35 000 Justert ned fra 40K

Annonser 40 000

Opplæring, kurs (seminarutgifter - inkl folkemøteutgifter) 70 000 Justert opp fra 50K

Totale administrasjonskostnader 1 049 000

Konsulenttjenester

Drift av nettsider (administrasjonskostnad) 15 000 Justert opp fra 8K pga bytte til bedre serverplattform

Annen konsulentbistand (tiltaksanalyse, med mer) 160 000 Justert opp fra 100K

Vassdragsvise faktark / informasjonsmateriell 130 000 Opp fra 125K. Tildelt 50K fra A-FK 2013 + 86K VRM 2014

Miljøfaglige undersøkelser 420 000 Tilskudd 2013 FM-OA og A-FK (70K + 50K) + omdisp. VO midler

Problemkartlegging / "caseprosjekter" 200 000 Over VO budsjett - 100K landbruk + 100K avløp

Prosjekt "leireelver" (spleiselag) 500 000 NY: Tilskudd 2013/2014 - 450K (FM-OA, FM-Ø, MDIR, VRM)

Prosjekt leireelver / vannføringsmålinger  0 Omdisponert 100K til miljøfaglige undersøkelser

Midler til relevante FOU prosjekter (evnt. VO samarbeid) 0 Omdisponert 150K miljøfaglige undersøkelser + 50K prosjekt leire

Kurs grunnundersøkelser (VO samarbeid) 45 000 Prosjekt aktuelt først i 2015

Totalt konsulenttjenester 1 470 000

Betalt mva 414 000

Totale utgifter inkl mva 2 933 000



Foreløpig regnskap vannområde Øyeren 2014
Status per 9. oktober 2014

Konto (T) Regnskap Hittil i år Vedtatt budsjett Rest Forbruk i %

Fastlønn 432 062 590 000 157 938 73

Pensjonsinnskudd, KLP 75 225 101 000 25 775 74

Premie kollektiv gruppelivsf. 910 1 000 90 91

Arbeidsgiveravgift 72 120 98 000 25 880 74

Yrkesskadeforsikring 756 1 000 244 76

0 - Lønn inkl sosiale utgifter 581 072 791 000 209 928 73

Kontormateriell 0 20 000 20 000 0

Aviser og tidsskrifter 500 2 000 1 500 25

Bevertning 9 782 35 000 25 218 28

Porto 0 2 000 2 000 0

Telefon-/datakommunikasjonsutgifter 2 076 5 000 2 924 30

Annonse, reklame, informasjon 240 40 000 39 760 1

Gaver ved representasjon 789 2 000 1 211 39

Opplæring, kurs 17 828 70 000 52 172 25

Oppgavepliktig reiser, diett, bil 16 003 32 000 15 997 50

Reiseutgifter/transportutgifter 2 750 3 000 250 92

Kjøp av inventar og utstyr 0 1 000 1 000 0

Leie av lokaler og grunn 17 398 46 000 28 602 38

Andre tjenester/Konsulenttjenester 324 960 1 470 000 1 145 040 22

1-2 Varer og tjenester til egenprod... 392 325 1 728 000 1 335 675 23

MVA som gir rett til mva-komp 82 147 414 000 331 853 20

4 Overføringsutgifter 82 147 414 000 331 853 20

Forsinkelsesrente (morarenter) 65 0 -65 0

5 Finansutgifter 65 0 -65 0

Refusjon fra staten -50 000 -300 000 -250 000 17

Refusjon fra fylkeskommuner -86 000 -86 000 0 100

Refusjon fra kommuner - manuell -140 000 -140 000 0 100

Refusjon fra kommuner - m/oppdrg -1 085 508 -1 086 000 -492 100

7 Overføringsinntekter med krav til... -1 361 508 -1 612 000 -250 492 84

Bruk av bundne driftsfond 0 -907 000 -907 000 0

9 Finansieringsinntekter og -transa... 0 -907 000 -907 000 0

Vannområdet Øyeren -305 898,37 0 -1 212 003

Inntekter -1 361 508 -2 933 000 -664 492

Utgifter 1 055 480 2 933 000 1 877 455

Balanse per 09.10.2014 -306 028

Balanse Driftsfond -906 975

Saldo per 09.10.2014 -1 213 003



Budsjett for vannområde Øyeren 2015 - Versjon 1

Vedtatt og godkjent av styringsgruppa: 

Budsjett versjon 1: 

Vannområde Øyeren Budsjett Merknad

Inntekter

Tilskudd fra Fylkesmannen OA- Landbruksavdelingen

Tilskudd fra Fylkesmannen OA- Miljøvernavdelingen 175 000 Øremerket til overvåkning

Tilskudd Miljødirektoratet (via Vannregionmyndigheten Ø-FK) 60 000 Driftstilskudd

Tilskudd fra Akershus FK 75 000 Driftstilskudd

Aurskog-Høland kommune 0 Fritak for medlemskontigent for 2015?

Eidsberg kommune 0 Fritak for medlemskontigent for 2015?

Eidsvoll kommune 0 Fritak for medlemskontigent for 2015?

Enebakk kommune 103 000

Fet kommune 124 000

Nes kommune 314 000

Nord-Odal kommune 0 Fritak for medlemskontigent for 2015?

Rælingen kommune 39 000

Spydeberg kommune 0 Fritak for medlemskontigent for 2015?

Sør-Odal kommune 0 Fritak for medlemskontigent for 2015?

Sørum kommune 198 000

Trøgstad kommune 110 000

Ullensaker kommune 197 000

Totale inntekter 1 395 000

Bruk av driftsfond (overført fra 2014) 450 000 Estimert

Refundert mva 240 000

Sum inntekter og bruk av driftsfond 2 085 000

Utgifter

Administrasjonskostnader

Lønn inkl. sosiale utgifter 800 000

Reiseutgifter (bil, offentlig, fly) 35 000

Leie av kontor (prosjektleder) 18 000

Leie av møtelokaler 30 000

Telefon og bredbånd, bruk 5 000

Kjøp av inventar og utstyr (PC-, kontorutstyr etc.) 5 000

Forbruksmateriell (kontormateriell, print, trykk etc.) 20 000

Aviser og tidsskrifter (medlemskap) 2 000

Bevertning / møteutgifter 40 000

Annonser 35 000

Opplæring, kurs (seminarutgifter - inkl folkemøteutgifter) 50 000

Totale administrasjonskostnader 1 040 000

Konsulenttjenester

Diverse konsulentbistand (seminarer, befaringer, rådgivning) 120 000

Relevante prosjekter (+ prosjekter som videreføres fra 2014)* 250 000

Miljøfaglige undersøkelser / problemkartlegging 250 000 Over VO budsjett

Overvåkning (øremerkede midler FM-OA) 175 000 Benyttes til å dekke deler av overvåkningsutgifter

Drift av nettsider (administrasjonsutgift) 10 000

Totalt konsulenttjenester 805 000

Betalt mva 240 000

Totale utgifter inkl mva 2 085 000

*Caseprosjekt avløp, kurs spredt avløp, saksbehandlingsverktøy spredt avløp, informasjonsformidling landbruk



Postadresse
Vannområde Øyeren
Nes kommune
Postboks 114

Besøksadresse
Kirkeveien 17, 1860 
Trøgstad
Internett
www.vo-øyeren.no

Telefon mobil
99158530
Telefon kontor
69824487

Bank
8601 41 62811
Org,nr
938 679 088 MVA

2151 Årnes
E-post:postmottak@nes-ak.kommune.no
E-post: kristian.moseby@nes-ak.kommune.no

Akershus fylkeskommune
Postboks 1200 Sentrum
0107  Oslo

Saksnr/arkivkode Deres ref:  Saksbehandler Dato

2012/1224-31/K54 Kristian Moseby 16.01.2014

Behov for avklaring om kriterier for kommuners økonomiske bidrag i vannområde Øyeren

Viser til tidligere korrespondanse med Stig Hvoslef om relevante problemstillinger. I forbindelse 

med sak 4.4. i møte for Vannområdeutvalget for Øyeren 20.11.2013, ble det tatt opp hvilke 

kriterier som skal ligge til grunn for at kommuner skal bidra økonomisk inn i vannområder. For 

kommuner med vesentlige forurensningsbidrag til vannområdet er det opplagt at disse skal 

bidra økonomisk til prosjektet. For kommuner med begrensede arealer og mindre påvirkning på 

vannmiljøet er det imidlertid grunn til å vurdere i hvilken grad disse kommunene skal bidra 

økonomisk eller ikke. I vannområde Øyeren omfatter dette kommunene Aurskog-Høland, 

Eidsberg, Eidsvoll, Nord-Odal, Spydeberg og Sør-Odal. I møte av 20.11.2013 for 

Vannområdeutvalget ble det besluttet at de seks kommunene ikke betaler medlemskontingent 

for vannområde Øyeren i 2014. Vannområdeutvalget oppfordrer Akershus Fylkeskommune til å 

vurdere hvilke kriterier som skal ligge til grunn for at kommunene skal måtte bidra økonomisk til 

vannområdearbeidet, og hvordan dette bør praktiseres i fremtiden.  

Bakgrunnsinformasjon

Vannområdeutvalget for Øyeren vedtok 29.2.2012 en økonomimodell basert på en 

fordelingsnøkkel. Modellen omfatter en grunnsum på 20.000 kr og en kronesats for variablene; 

antall dekar fulldyrket mark, antall innbyggere og antall hytter (vedlegg 1). Basert på antall 

innbyggere, hytter og antall dekar fulldyrket mark, er bidragene fra de seks kommunene 

beskjedent (vedlegg 3). Grunnsummen utgjør derfor hoved andelen av medlemskontingenten 

for disse kommunene. Medlemskontingentene fra de seks kommunene utgjør i 2014 totalt 

140.000 kr. Arealmessig omfatter de seks kommunene 9,5 % av vannområdets totalareal 

(vedlegg  2). I forbindelse med tiltaksanalysearbeidet i vannområde Øyeren er det sammenstilt 
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informasjon over ulike påvirkninger i de seks kommunene (vedlegg 4).  I forhold til den totale 

forurensningsbelastningen i vannområde Øyeren antas det at påvirkningene fra de seks 

kommunene er relativt liten. For ytterligere detaljer om påvirkninger i de seks kommunene 

henvises det til referat fra møte i Vannområdeutvalget 20.11.2013 (vedlagt).

Med hilsen

Oddmar Blekkerud (sign.)
Ordfører i Nes kommune
Leder av Styringsgruppa
For vannområde Øyeren

Kristian Moseby
prosjektleder                                           

Kopi til:
Stig Hvoslef
Anja C. Winger



Vedlegg 1 – Vedtatt økonomimodell for vannområde Øyeren.

Grunnlag for medlemskontigentberegning Sats

Grunnsum 20 000 kr

Per dekar fulldyrket mark 1,5 kr

Per hytte 10 kr

Per innbygger 7 kr

Vedlegg 2 – Areal- og prosentvis fordeling for komm uner som har arealer
som drenerer inn i vannområde Øyeren.

Areal km2 Kommunens areal % av kommunen % areal av VO
Aurskog-Høland 32,4 962 3,4 2,5
Eidsberg 2,87 236 1,2 0,2
Eidsvoll 20 457 4,4 1,6
Enebakk 139 233 59,7 10,8
Fet 135,5 176 77,0 10,5
Nes 459 637 72,1 35,7
Nord-Odal 33 508 6,5 2,6
Rælingen 38,7 72 53,8 3,0
Spydeberg 4,8 142 3,4 0,4
Sør-Odal 29,2 517 5,6 2,3
Sørum 172 207 83,1 13,4
Trøgstad 93 205 45,4 7,2
Ullensaker 127 252 50,4 9,9
Totalt 1286,5 100



Vedlegg 3 – Kommunenes økonomiske bidrag til vannom råde Øyeren basert på vedtatt økonomimodell 29.2.20 12.
NB! Medlemskontingentene er indeksregulert årlig siden 2012.

Kommune
Ant dekar
fulldyrket

Antall
hytter

Antall
innbyggere Grunnsum

Kostnad
fulldyrket

Kostnad
hytter

Kostnad
innbyggere Årlig medlemskontingent

Aurskog-Høland 3 000 0 200 20000 4 500 0 1 400 25900
Eidsberg 705 0 133 20000 1 058 0 931 21989
Eidsvoll 0 10 0 20000 0 100 0 20100
Enebakk 20700 300 6 000 20000 31050 3 000 42000 96050
Fet 16992 300 9 700 20000 25488 3 000 67900 116388
Nes 99000 320 17500 20000 148500 3 200 122500 294200
Nord-Odal 0 51 0 20000 0 510 0 20510
Rælingen 4 000 69 1 377 20000 6 000 690 9 639 36329
Spydeberg 541 21 22 20000 812 210 154 21176
Sør-Odal 2 974 7 92 20000 4 461 70 644 25 175
Sørum 57830 153 10946 20000 86745 1 530 76622 184897
Trøgstad 34500 327 4 000 20000 51750 3 270 28000 103020
Ullensaker 53633 48 11926 20000 80450 480 83482 184412
Sum 293882 1 606 61896 260000 440813 16060 433272 1 150145



Vedlegg 4 – Bakgrunnsinformasjon om vannmiljøpåvirk ninger for seks kommuner i vannområde Øyeren.
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Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar)
Anja Winger 17.09.2014 2011/21312-16/106614/2014 EMNE K54

Telefon
22055645

Deres dato
16.01.2014

Deres referanse
2012/1224-31/K54

Kommunenes økonomiske bidrag til arbeidet i vannområdene;
Fylkeskommunens vurderinger.

Vi viser til brev av 16.1.2014 hvor vannområdet Øyeren ber fylkeskommunen avklare hvilke 
kriterier som skal ligge til grunn for vurdering av kommunenes bidrag til arbeidet i vannområdet. 

Ved innføringen av vanndirektivet forpliktet Norge seg til å gjennomføre vannforskriften. Dette 
innebærer at alle sektorer med ansvar for vann skal bidra til å utarbeide regionale 
vannforvaltningsplaner gjeldene fra 2016-2021. 
I dette arbeidet har både statlige og kommunale myndigheter ansvar for å fremskaffe 
kunnskapsgrunnlaget innenfor sitt ansvarsområdet, utrede premissene for å kunne fastsette 
miljømål, for å foreslå tiltak og kostnader på disse. 

I Akershus er det fem vannområder med hovedareal i fylket. Alle disse vannområdene, i likhet med 
alle vannområdene i vannregion Glomma, har en prosjektleder. Prosjektlederne bidrar til å 
samordne kommunene i vannområdet, og effektivisere og forenkle den oppgaven kommunen er 
pålagt gjennom vanndirektivet.

Å ha en prosjektleder i vannområdet ser ut til å være en nøkkelfaktor for å få gjennomført den 
krevende jobben det er å innhente all informasjon om vannområdets vannforekomster, og å sette 
opp tiltak på den enkelte vannforekomst og rapportere til vann-nett på gjennomførte tiltak, holde 
kontakt med andre sektorer, følge opp enkeltsaker og så videre.   

For at denne jobben skal bli gjort er prosjektet avhengig av at kommunen med areal betaler sin 
andel av spleiselaget. Den økonomiske fordelingsnøkkelen er basert på «forurenser betaler»-
prinsippet og bør derfor stå i forhold til kommunens påvirkning på vannområdet. Dette bør avklares 
lokalt da det er stor forskjell både på areal og påvirkning i de forskjellige vannområdene. 

Akershus fylkeskommunes vurdering av kriteriene.
Akershus fylkeskommune, i enighet med øvrige fylkeskommuner, ønsker ikke å legge noen 
kriterier for hvordan kommunens bidrag inn i vannområdet skal være. Dette løses best lokalt. Vi
ønsker allikevel å vektlegge følgende:
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1. Betydningen av å delta i vannområdet: Kommuner som ikke ønsker å bidra økonomisk kan 
i realiteten ekskluderes fra prosessen i vannområdene og vil i så fall måtte levere tall direkte 
til fylkeskommunen. Dette vil være betydelig mer ressurskrevende for kommunen og 
Akershus fylkeskommune anbefaler alle kommuner å bidra økonomisk inn i de 
vannområder de har areal i. 

2. Rettferdig fordeling: Da det er «forurenser betaler» prinsippet som ligger til grunn, er det 
viktig at beløpet det bes om fra vannområdet er sett i forholdt til areal og påvirkning. 
Vannområder som har besluttet å ha et grunnbeløp for deltagelse bør vurdere om dette kan 
falle uheldig ut for kommuner med små areal og liten påvirkning, men også for kommuner 
med areal i to eller fler vannområder.

I saken fra Øyeren var det for 2014 besluttet å frita alle kommuner med lite areal og liten 
påvirkning fra å betale medlemskontingent. Dersom dette ikke videreføres og vannområdeutvalget 
i vannområdet Øyeren beslutter at alle kommuner med areal skal delta økonomisk, vil 
fylkeskommunen følge opp dette vedtaket. Om det skulle vise seg at vedtaket ikke følges opp av 
kommunen (som vi har forstått har vært tilfelle tidligere), vil Akershus fylkeskommunen kunne gå 
inn å øve påtrykk på partene for å søke enighet om en fordelingsnøkkel. 

Avslutningsvis vil Akershus fylkeskommune beklage den sene saksbehandlingen. 

Med vennlig hilsen

Per A. Kierulf
ass. fylkesdirektør

Anja Winger
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Hedmark fylkeskommune v/Arne Magnus Hekne, Oppland fylkeskommune v/Morten Aas, Østfold 
fylkeskommune v/Hilde Rønning, Oslo kommune Bymiljøetaten v/Kjetil Lønnborg Jensen



Godkjent av styringsgruppa: 

Arbeidsoppgave Hovedansvar Medvirkende Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Løpende Merknad

Møte styringsgruppa PL PG X 29.01.2015:  Årsmelding godkjennes

Inngåelse av kontrakt for overvåkning 2015 PL PG + FG + FM X

Følge opp nytt utkast til forvaltningsplan og tiltaksprogram Kommunene PL + VRM X X

Vurdere behov for problemkartlegging / tilleggsovervåkning PG FM + FG X

Møte med referansegruppe hvis behov PL PG X Etter behov

Befaring i de ulike kommune PL Alle relevante X X Bli kjent med lokale problemstillinger

Faggruppeseminarer/fagturer (avløp + landbruk) PL Alle relevante X X Utdype aktuelle felles problemstillinger

Utsending av faktura til kommunene PL X

Søke ekstern finansiering PL PG + FG X X

Oppdatere Vann-Nett + VO faktaark PL + FM PG + FG X Arbeidsmøter med FM ifm Vann-Nett

Meddele medlemskontingent for 2014 PL PG X

Utarbeide budsjett og arbeidsplan for 2016 PL PG X

Arrangere åpent møte PL PG X Etter behov

Møte styringsgruppa PL PG X Budsjett og arbeidsplan godkjennes

Utarbeide årsmelding 2014 PL PG X X

Møter i prosjektgruppe, faggrupper PL X Etter behov

Informasjon til kommunene og vannregionmyndigheten PL PG X Følge opp prosessmilepæler

Samarbeide med nabovannområder PL X

Deltakelse på aktuelle fagseminarer, møter, kurs PL X

Oppdatere hjemmeside PL PG + FG X

Følge opp pågående prosjekter* PL PG + FG + FM X

* Case prosjekt avløp + landbruk, miljøråd og informasjonsformidling til landbruket, Glommen & Lågen United, eventuelle nye prosjekter

Forklaring av forkortelser 

SG = Styringsgruppa, FG = Faggrupper, PG = Administrativ prosjektgruppe, PL = Prosjektleder, VRM = Vannregionmyndigheten, Østfold FK (+ Akershus FK), FM = Fylkesmannen

Arbeidsplan 2015



Glomma & Lågen United  
– innovative grep for vannplanarbeid i Vannregion Glomma  

En FoU-søknad under utarbeidelse for innsendelse til de Regionale Forskningsfondenes 

Fellesutlysning for Regionale offentlige prosjekt med frist 9. april 2014. Prosjekteier: Østfold 

Fylkeskommune/VRM Glomma, prosjektleder: NIVA. 

Regionale offentlige prosjekt betegner et FoU-prosjekt som er begrunnet ut fra de muligheter som 

åpner seg for innovasjon (verdiskapende fornyelse) hos søker, deltakende partnere i offentlig sektor 

og hos deres målgrupper. 

PARTNERE (med hovedkontaktperson) 
FYLKESKOMMUNER/VRM 

 Fylkeskommunen Østfold/VRM Glomma/ www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=36286 Tyra 
Risnes, tyrris@ostfoldfk.no 

ANDRE FYLKESKOMMUNER 

 Fylkeskommunen Akershus, Anja Celine Winger anja.celine.winger@akershus-fk.no 

FYLKESMANNEN 

 Fylkesmannen Østfold www.fylkesmannen.no/Ostfold/Miljo-og-klima/Vann/ ,Håvard 
Hornnæs, fmoshho@fmos.no  

 Fylkesmannen Oslo og Akershus www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Miljo-og-
klima/Vann/ (to be confirmed), Simon Haraldsen  fmoasha@fylkesmannen.no   

KOMMUNER/VO-KOORDINATORER 

 Rakkestad kommune/VO Glomma Sør/ www.glomma-sor.no, Maren Hersleth Holsen,  
maren.hersleth.holsen@rakkestad.kommune.no,  

 Nes kommune/VO Øyeren/ www.vo-øyeren.no , Kristian Moseby,  kristian.moseby@nes-
ak.kommune.no 

VASSDRAGSFORBUND/VO-KOORDINATOR 

 Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver www.vassdragsforbundet.no/ Odd Henning 
Stuen, ohs@fmop.no 

FORSKNINGSINSTITUTT 

 Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) www.niva.no, Sindre Langaas, 
sindre.langaas@niva.no  

 Norsk Institutt for By- og regionforskning (NIBR) www.nibr.no, Jan Erling Klausen, 
jan.e.klausen@nibr.no   
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PROSJEKTRASJONALE 
Glomma & Lågen United (GLU) tar utgangspunkt i tydelige signaler fra de offentlige aktørene i 

prosjektet om de komplekse utfordringer de står ovenfor i vannplanprosessen og de muligheter for 

utviklings- og forbedringspotensial som de anser finnes. Dette potensialet er i godt samsvar med de 

forskningsresultat man har sett tidligere i Norge [ref Wapabat]. Det finnes også tilsvarende erfaringer 

fra resten av Europa når det gjelder de vannplanprosessmessige utfordringer i komplekse rammer 

som til dels befinner seg i juridisk detaljregulering men der mye er av tydelig politisk karakter. 

GLU foreslås gjennomført på et optimalt tidspunkt i forhold til den 6-årige planprossessperiodisering 

som gjelder. Den nåværende perioden avsluttes over hele Europa senest 22 desember 2015. I Norge 

er det vedtaket som gjøres av Kongen i statsråd om godkjenning av forvaltningsplanene, bl.a. den fra 

Vannregion Glomma, som kan sies avslutte denne planprosessen. Direkte etter dette starter den nye 

seksårige planprosessen fram mot 2021 opp. Dette gjør at de innovasjonsforslag som prosjektet 

kommer fram til under prosjektperioden september 2014 – februar 2017 kan bygge på erfaringer fra 

en hel planprossesperiode. Deler av prosjektet vil derfor kunne sies bære preg av å være en 

evaluering av planprosessen 2010-2015. 

OMRÅDER MED STORT INNOVASJONSPOTENSIALE  
 Optimalisere planprosessen innenfor store vannregioner med mange fylker og kommuner, og 

et stort antall ulike aktører, og innenfor en ansvarsmodell for vannmiljøtiltak der sektorene har 

det dominerende ansvaret  

 Utvikle relevant økonomisk underlagsinformasjon som gir politikerne muligheter til å foreta 

avveininger og politisk prioritering og der også andre brukermål utover de økologiske og 

kjemiske vannmiljømålene får spille en naturlig rolle  

 Håndtere relasjonen til en av de nøkkelsektorene som har en spesiell kraftig påvirkning på 

vannmiljøet og der det finnes målkonflikter mellom vanndirektivets mål og andre sentrale 

samfunnsmål. Landbrukssektoren er et godt eksempel, der ønsket om å få til medvirkning er 

stort men der det finnes risiko for konflikter pga vanskeligheter med å oppnå god miljøstatus 

tilstrekkelig fort eller i det hele tatt og der det finnes et produksjonsmål som står i kontrast til 

miljømålet.  

Konkret kommer GLU til å foreslå og bidra til å utvikle innovative forbedringer for de berørte 

offentlige aktørene på ulike måter: 

 Økt effektivitet og reduserte kostnader, gjennom bl.a. å fokusere på og skape større 

tydelighet omkring ulike aktørers rolle, gjennom å bidra til å identifiser hvilke 

moment/beslutninger der politisk kompetanse og input er best egnet og hvilke som tydelig 

krever tydlig fagkompetanse, og klargjøre hvordan politisk beslutningsstøtte best kan 

utformes.  (WP2, WP3) 

 Økt effektivitet, gjennom å videreutvikle møtesformer- og frekvenser og alternative 

interaktive kommunikasjonsmetoder, med en tydelig målsetning om å kunne redusere antall 

fysiske møter og deres lengde, men at dette skjer med grunnlag i de erfaringer som har blitt 

høstet slik at denne målsetningen om færre og kortere møter skjer der det er bra og rimelig. 

Dessuten vil det bedømmes hvordan møter bør skje med representanter for sektorer der det 



foreligger konflikt og/eller «konflikt» så som landbrukssektoren, og der det (sannsynligvis) vil 

kreves egne løp eller tilnærmelsesmetoder (WP2, WP4) 

 Bedre kvalitet og mindre kostnader, gjennom å utvikle enkle, men robuste metoder for å 

bedre kunne estimere både kostnader for å gjennomføre foreslåtte tiltak og nytten av 

forbedret miljøtilstand som disse vil lede til. Begge deler er utfordrende, og det  å 

estimere/bedømme nytteverdier er særdeles utfordrende, spesielt om man tar en 

økosystemtjenesteutgangspunkt og ser på disse i relasjon til ulike brukermål. Hvor langt disse 

innovasjonene omkring metoder og verktøy for kost-nytte bedømminger kan nå gjenstår å 

se, men at de etterspørres er hevet over enhver tvil. Dette vil bidra til at større 

kostnadseffektivitet kan oppnås på ulike nivåer, per vannforekomst, per kommune, per 

vannområde og opp til vannregionnivå (WP3) 

 Mer nytte, gjennom å bidra til at planprosessen gjenomføres mer effektivt, at 

forvaltningsplanene får høyere kvalitet og dermed økt legitimitet, slik at oppfølging og 

gjennomføringsviljen til tiltak økes, og forbedringstakten i vannforekomstene øker (WP2-4)  

 Mer nytte og verdiskaping, for deltagende offentlige aktører, gjennom å delta i et unikt FoU 

prosjekt som systematisk evaluerer og forbedrer en kompleks planprosess, der internasjonal 

erfaringsutveksling inngår (WP1-WP5)      

PROSJEKTSTRUKTUR  
WP 1: PROSJEKTLEDELSE & KOMMUNIKASJON  

WP 2: POLITIKK vs FORVALTNING vs SAMHANDLING [Offentlige aktører skal hovedsaklig bidra her]  

Optimert flernivå-styring og sektoriell samhandling med fokus på grenseopptrekking politikk / 

forvaltning [nasjonal, vannregion, fylkeskommune, kommuner, sektorene og 

interesseorganisasjonene]  

 Spørreundersøkelse komplementert med dybdeintervjuer for å kartlegge ulike aktørers 

oppfatning av rolle- og ansvarsfordeling [forbedringsorientert]  

 Spørreundersøkelse samt deltagende observasjon for å kartlegge ulike aktørers oppfatninger 

av og kriterier for gode prosesser.  

 Workshop med aktuelle involverte ut fra undersøkelsene til involverte aktører  

 Rapport med forslag til hvordan ansvarsforhold og prosesser kan forbedres  

WP 3: ØKONOMI & TILTAK [Offentlige aktører skal bidra noe her]  

 å utvikle enkle og robuste IKT-verktøy (EXCEL-basert) for å støtte de ulike økonomiske 

analysene  

 å bygge kompetanse i forvaltning for å gjennomføre økonomiske analyser ved å utvikle et kurs 

om «økonomien ved implementering av vanndirektivet»  

 skrive en veileder/best praksis eksempelsamling for gjennomføring av økonomiske analyser 

ved implementering av vannrammedirektivet 

WP 4: MÅLKONFLIKTHÅNDTERING [NEXUS] [Offentlige aktører skal bidra noe her]  

Konflikt/samspill med landbrukssektoren.  

 Deltagende observasjoner på møter.  



 Dybdeintervjuer med ulike aktorer for å kartlegge grad av samordningsviljer  

 Analyse av hvordan målsettingsprosess anvender SMVF og unntaksvirkemiddelet for å unngå 

urealistiske mål i landbruksdominerte områder  

 Workshop med aktuelle partnere for å gi innspill på hvordan målkonflikter kan best 

håndteres  

 Rapport med retningslinjer    

WP 5: INTERNASJONALISERING [Offentlige aktører skal bidra noe her]  

 Myanmar [Niva i gang med å støtte Myanmar i oppbygging av vannforvaltningen],  

 Sverige, bl a. studietur til Stockholm [for denne må finansiering komme fra FK Østfold da 

budsjettet fra NFR ikke dekker den slags kostnader].  

RESSURSER  
Søknaden kommer til å bli på 4,5 mill NOK for 2.5 år.  

I tillegg er det et krav på 25 % tilleggsfinansiering. Det beregnes normalt ut fra den arbeidstid som de 

offentlige aktørene legger ned på prosjektet.  Det vil variere fra 2.5 dager/år til 6 dager til FK Østfold. 

Utover det kan annen finansiering komme inn i bildet.  


