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PROSJEKT PURA: “VANNOMRÅDET BUNNEFJORDEN MED 
ÅRUNGEN- OG GJERSJØVASSDRAGET” 
 
Til stede: Fra styringsgruppen: 

Per Kierulf, leder av styringsgruppen - PAK 
Trond Løfsgaard, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavd. -TL 
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – fra kl 13.40 – SH 
 
Fra Vannregionmyndigheten, Østfold fylkeskommune: 
Fylkesdirektør, Regionalavdelingen Odd Roald Andreassen 
 

Fra prosjektgruppen: 
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB 
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB 
Stig Bell, Oppegård kommune - SB 
Ole Eide, Landbrukskontoret i Follo – OE 
Arnt Øybekk, Ås kommune – AØ 
Trine Skjæveland, Nesodden kommune – TS 
Torgeir Åstveit Reierstad, Frogn kommune – TÅR 
Kjell Thirud, Akershus Bondelag – KT for Tom Wetlesen 

Forfall: Fra styringsgruppen: 
Lise Sannerud, konst. rådmann Frogn kommune - LS 
Geir Grimstad, rådmann Nesodden kommune - GG 
Harald Toft, Oppegård kommune – HT 
Audun Fiskvik, Ski kommune - AF 
Jan Olav Nybo, Byådsavd. for miljø og samferdsel, Oslo kommune - JOB 
 

Fra prosjektgruppen: 
Hanne Tomter, Oslo kommune - HT 
Live Hesthagen, Statens vegvesen - LH 
Kari Engmark, Fylkesmannen i Oslo og Akershus - KE 

Møtegruppe: Styrings- og prosjektgruppen i PURA  

Møtested: Moer sykehjem, Ås 

Møtetid: 30.09.2010 kl 13.00 -16.00 

Referent: Anita Borge 

Neste møte: Avtales senere 

 
 
Forkortelser for “Ansvarlig” i referatet: Se liste over “Til stede” og 
“Forfall”: 
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Sak 
nr 

Tema Vedtak/oppfølging Ansvarlig 

1 Velkommen. 
Bakgrunnen for møtet 

Kierulf ønsket velkommen og orienterte om 
konstitueringsmøtet som var avholdt i forkant av 
dette møtet. Styringsgruppen er nå konstituert.  
Et referat er skrevet fra møtet. Dette legges til 
grunn for konstitueringen. 

PAK 
 
 

AB 
 

2 EUs Vanndirektiv og 
behovet for en ny 
helhetlig 
vannforvaltning i 
kommunene 

Odd Roald Andreassen fra Østfold 
fylkeskommune holdt innlegg, se vedlegg. Hans 
hovedpunkter var: 

- helhetlig vannforvaltning i Europa – hva 
betyr det for norsk vannforvaltning? 

- Vannforskriften – juridisk forankring 
- organisering, oppgaver, roller, ansvar: 

Samarbeid! 
- arbeidsdeling VRM og fylkeskommuner 
- planprosess, aktiviteter 

Andreassen påpekte nødvendigheten av politisk 
forankring i vannområdene, der et felles politisk 
press mot sentrale myndigheter blir viktig og 
nødvendig for å synliggjøre behov for statlige 
midler.  

 

3 Prosjektet PURA  
 

Anita holdt innlegg med følgende innhold: 
- prosjektorganisering 
- finanisering 
- status i arbeidet 
- prosjektgruppens forventninger til 

styringsgruppen  
Som utfordringer i PURA ble følgende fremhevet: 

- sikring av representasjon fra overordnet 
forvaltning i prosjektgruppen: 
Fylkeskommunen og FMOA 

- sikring av strategiske planer og tilstrekkelig 
bemanning ved Landbrukskontoret for 
tiltaksgjennomføring innen sektor landbruk 

- sikring av kvalifisert kompetanse til VA-
sektoren – hvilken rolle kan PURA spille 
her? 

- behov for tydeligere myndighetsutøvelse 
hos FMOA – eksempler på saker ble gitt 

            sikring av politisk forankring i PURA. 
Innspill: 

- FMOA påpekte at de har observatørstatus 
i styringsgruppen. De har nå ordnet seg 
intert slik at representasjon i 
vannområdene er sikret i de ulike grupper. 

AB 
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  - en samordning i rapportering til VRM og 
øvrig rapportering i kommunene blir 
nødvendig – en synkronisering mot 
kommunenes årshjul er målet 

- PURA kjører en ny runde i 
kommunestyrene (ev. med 
interesseorganisasjoner tilstede) med 
informasjon om prosjektet, status, videre 
utfordringer m.m. 

- ved knapphet på ressurser i prosjektet må 
styringsgruppen ta dette til 
kommunestyrene → omprioriteringer? 

 

I forb. med budsjettprosessen utarbeides et 
beslutningsgrunnlag om videre finansiering av 
PURA med en anbefaling fra prosjektgruppen: 
Hvordan sikre rettferdighet mellom sektorene 
(kommumalt avløp og landbruk) og imøtekomme 
juridiske føringer? 
 
Følgende punkter ble vist under 
”Styringsgruppens rolle – prosjektgruppens 
forventninger”: Sitat: 
”Fra PURAs prosjektmandat: 
Rolle og ansvar for styringsgruppen:  
”Prosjektleders aktive støtte. Ansvar for 
måloppnåelse. Viktig oppgave er å bidra til at 
prosjektet får nødvendige ressurser og å følge 
opp fremdrift”  
 

Vedtak i styringsgruppen på: 
-  mannskap (prosjektorganisering, 

ressurser & leveranser) 
-  budsjett, årsmelding 
-  status hovedprosess 

 

Ulikt behov for fortløpende 
informasjon/orienteringer til styringsgruppen: 

-  stort behov i kartleggings-
/planleggingsfasen 

-  avtagende behov i tiltaks-
/gjennomføringsfasen 

-  fremdrift synliggjøres ved rapportering til 
kommunestyrene og VRM 

 

Sikring av politisk forankring 
-  eksisterende kanaler: kommunestyrene, 

ordførermøtet, Follorådet”. Sitat slutt. 
Det var enighet om disse punktene, og de er 
sammenfallende med styringsgruppens tanker om 
sin rolle i prosjektet. 
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4 Handlingsplan for 
PURA 2011 – 
rapportering til VRM/ 
Akershus 
fylkeskommune 

Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og 
spredt bebyggelse har innhentet data fra PURAs 
eierkommuner på avløp og spredt bebyggelse. 
Disse dataene er sammenstilt med data fra 
Landbrukskontoret og utgjør en handlingsplan for 
tiltak og effekter av tiltak i PURA i 2011. Stig Bell 
presenterte resultatene fra datasammenstillingen.  
En endelig rapport utarbeides og oversendes 
prosessansvarlig Akershus fylkeskommune 
01.10.2010.  
Styringsgruppen tar dette til orientering. 
For sikring av tiltaksgjennomføring innen sektor 
landbruk blir det avgjørende at Landbrukskontoret 
kommer opp med en strategisk handlingsplan i 
løpet av kort tid. Denne forelegges koordinerende 
utvalg i november 2010. 

AB, SB. 
OE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OE 

5 Hvordan sikre 
forankring mot det 
politiske miljøet? 

Ref. referat fra konstitueringsmøte samt sak 2 og 
3 i dette møtet. 

PAK 

6 Styringsgruppens 
forventninger til 
prosjektgruppen 

Ref. sak 3. Punktene som beskrev 
prosjektgruppens forventning til styringsgruppen 
er sammenfallende med styringsgruppens tanker 
om sin rolle i prosjektet. 

PAK 

7 Neste møte Avtales senere. PURA søkes satt på dagsorden 
på neste møte i Rådmannskollegiet. 

 

8 Eventuelt Ingen saker.  
9 Evaluering av møtet Et godt møte, hvor vi fikk konstatert at vi er ”på 

nett”. 
 

 


