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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Per A. Kierulf, leder av styringsgruppen - PAK 

Harald K. Hermansen, Frogn kommune - HKH 
Geir Grimstad, Nesodden kommune – GG (ikke tilstede under sak 4) 
Audun Fiskvik, Ski kommune - AF 
Harald Toft, Oppegård kommune - HT 
Jan Olav Nybo, Byådsavd. for miljø og samferdsel, Oslo kommune - JON 
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB 

Forfall: Trond Løfsgaard, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavd. - TL 
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune - SH 

Møtegruppe: Styringsgruppen i PURA  

Møtested: Råduset i Vestby kommune 

Møtetid: 02.03.2011 kl 12.15 -14.30 

Referent: Anita Borge 

Neste møte: 17.06.2011 

 
Forkortelser i kolonne for ”Ansvarlig”: Se liste over ”Til stede” og ”Forfall” 

 
Sak 
nr 

Tema Vedtak/oppfølging Ansvarlig 

1 Godkjenning av 
møtereferat fra 
konstitueringsmøte og 
fellesmøte i 
styringsgruppen og 
prosjektgruppen 
30.09.2010 

Møtereferatene ble godkjent. AB 

2 Prosjektorganisering Status for prosjektorganiseringen 
Oversikt over prosjektorganisasjonen pr 
02.03.2011 ble delt ut og gjennomgått. 
Kierulf slutter i sin stilling ultimo mars 2011. Det er 
enighet i prosjekt- og styringsgruppen om at leder 
av styringsgruppen fortsatt skal være rådmann i 
vertskommunen. 
 

PAK 
AB 
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  Vedtak: Ny rådmann i Ås kommune går inn som 
ny leder av styringsgruppen. Prosjektleder 
rapporterer til denne. 
 
Akershus fylkeskommune – rolle i styringsgruppen 
Det er meldt inn ønske fra Akershus 
fylkeskommune om at deres status i 
styringsgruppen endres fra observatør til ordinært 
medlem. Dette på bakgrunn av fylkeskommunens 
rolle som prosessansvarlig innen arbeidet med 
Vanndirektivet. 
Vedtak: Akershus fylkeskommune får endret sin 
status fra observatør til ordinært medlem av 
styringsgruppen. 

 
 
 
 

SH 

3 Økonomi Fremtidig finansiering av PURA: Endring i 
finansieringsmodell? 
Kierulf redegjorde for bakgrunnen for 
beslutningsnotatet fra prosjektgruppen av 
18.02.2011 (saksdokument). Etter en diskusjon 
ble følgende vedtak fattet: 
Vedtak: Styringsgruppen anbefaler at PURAs 
finansieringsmodell tas opp til ny vurdering i 
forbindelse med politisk vedtak om en eventuell 
videreføring av PURA fra 01.01.2013. 
 
Årsmelding for PURA 2010 og budsjett 2011 
Borge redegjorde for innholdet i årsmelding for 
2010 og budsjett for 2011. Årsmeldingens oversikt 
over forbruk av prosjektmidler i 2010 og budsjettet 
for 2011 omhandler de administrative kostnadene 
for prosjektet. I årsrapporten fremkommer 
vannkvalitetsutviklingen i vannområdet. 
Årsrapport 2008-2010 ferdigstilles 2. kvartal 2011. 
Styringsgruppen ønsker årsmelding og årsrapport 
i ett felles dokument. 
Det ble etterspurt en felles oversikt over budsjett 
og aktiviteter for inneværende år. 
Vedtak: Styringsgruppen tar årsmelding for PURA 
2010 og budsjett 2011 til orientering. Fra 2012 
utarbeides ett felles dokument for årsmelding og 
årsrapport. For inneværende år utarbeides det 
dessuten et dokument som viser planlagte 
aktiviteter for 2011 sammenstilt med kostnader. 
Dette legges frem for styringsgruppen på neste 
møte.   
Styringsgruppen forutsetter at overføringen av 
prosjektmidler fra 2010 til 2011 benyttes aktivt for 
å sikre fremdriften i prosjektet i tiden fremover. 

PAK 
AB 
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4 PURAs rolle i saker som 
skal behandles i 
kommunene – 
høringsuttalelser, møter 
med interessenter mm 

På bakgrunn av  
- PURAs høringsuttalelse vedr. 

detaljreguleringsplan for anlegging av 
motocrossbane i Assurdalen  

- åpent møte 15.02.2011 ”Rent vann – 
hvem tar ansvaret? Vassdraget Gjersjøen i 
et pressområde” 

ble PURAs rolle i slike sammenhenger diskutert. 
PURA er et selvstendig prosjekt, fundert i EUs 
Vanndirektiv, som på faglig basis skal kunne 
uttale seg i saker som berører vannkvaliteten i 
vannområdet. Disse uttalelsene kan ikke tas til 
inntekt for rådmennenes syn på saker som legges 
frem til politisk behandling. Prosjektleder tar 
styringsgruppens meninger og føringer, slik de 
fremkom i diskusjonen, med i det videre arbeidet 
med fremtidige uttalelser/arrangement av møter.  

AB 

5 Hovedaktiviteter i PURA 
pr mars 2011 

Oversikt over hovedaktiviteter i PURA pr mars 
2011 ble delt ut og gjennomgått. 
Styringsgruppen er positiv til denne formen for 
redegjørelse, som en god oppdatering på 
prosjektets faglige virkeområde. 

AB 
 

 

6 Kommunikasjon/ 
seminarer/workshops 

Borge redegjorde kort for: 
- web-siden www.pura.no – funksjon og 

innhold 
- erfaringsmøte med Morsa 26.01.2011. 

Presentasjonene er lagt ut på 
http://www.pura.no/artikkel/128/nyheter/ 

- møte i regi av Ren Marina og PURA: 
”Miljøarbeid i marinaer i indre Oslofjord” 
02.03.2011 

- åpent møte i regi av Bærekraftig Follo og 
PURA 15.03.2011: ”Rent vann – hvem tar 
ansvaret? – Vassdraget Gjersjøen i et 
pressområde” 

- Nasjonal Vannmiljøkonferanse 2011. 
Borge er bedt om å være møteleder under 
sesjonen ”Organisering og roller i 
vannområdene” 

- runde i kommunestyrene. Denne tas i 
etterkant av valget høsten 2011. 

AB 

7 Neste møte Neste møte avholdes etter møte i 
rådmannskollegiet 17.06.2011 kl 12.00. Sted 
avtales nærmere. 

alle 

8 Eventuelt Årsrapport 2010 
Denne utarbeides i prosjektgruppen og 
oversendes VRM 08.03.2011. Borge avtaler med 
Kierulf hvordan styringsgruppen involveres mht 
høring før oversendelse. 

AB 
PAK 

 

 


