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Hva er PURA? 

Gjersjøen. Foto: Oppegård kommune 



PURA: 
   
● Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget,  
    organisert som et interkommunalt prosjekt, eid av kommunene Frogn,  
    Nesodden, Oppegård, Oslo, Ski og Ås  
 
●  Opprettet i 2008 som et av 29 pilot-vannområder for gjennomføring av 
     planperiode 1 
  

Fjær ved Årungen. Foto: Paal Staven 





Prosjektorganisering 

Gjersjøen. Foto: Oppegård kommune 



    PURA – prosjektorganisering  
 

Styringsgruppe: 
Rådmenn fra eierkommunene,  

Akershus fylkeskommune 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

 

Prosjektgruppe: 
Eierkommunene, sektorene,  

Fylkesmannen i Oslo og Akershus, 
Akershus fylkeskommune 

 

Temagruppe 
Landbruk 

Temagruppe 
Kommunalteknikk,  

overvann og  
spredt bebyggelse 

Temagruppe 
Biologi/limnologi 

Ad hoc-grupper 



        Styringsgruppen: 

● rolle/ansvar:  
- er prosjektleders aktive støtte 
- har ansvar for fremdrift iht. mandat og overordnet måloppnåelse 
- har en viktig oppgave i å bidra til at prosjektet får nødvendige 
ressurser og følge opp fremdrift 
 

● fra politisk til administrativ i 2010 –  
fra kartleggings-/planleggingsfase til tiltaks-/gjennomføringsfase 
 

● vesentlig: Sikrer en forankring mot kommunenes totalbudsjett og 
mot ressursbruk/personale i kommunene 
 

Fotos: Shutterstock Foto: Sommerseth Design 



        Prosjektgruppen: 
● rolle/ansvar:  
- fatter viktige beslutninger for å sikre vannområdets fremdrift iht. 
mandat og overordnet måloppnåelse 
- bidrar med innspill og representerer sin kommune/sektor/instans  
- bidrar til å koordinere arbeidet i vannområdet 
 

● gir bestillinger til temagruppene – utredninger, fagtreff mm. 
 

● nedsetter ad hoc-grupper  
 

● vesentlig: Innehar beslutningsansvar i sitt daglige virke 
 

Østensjøvann. Foto: Sommerseth Design  



        Temagruppene: 
● rolle/ansvar:  
- sikrer gode faglige bidrag til prosjektet innen sitt fagområde – 
bidrar til faglig forankring 
- representerer sin kommune/sektor/instans   
 

● mottar bestillinger fra prosjektgruppen på oppgaver som krever 
faglige vurderinger  
 

● nedsetter ad hoc-grupper  
 

● utgjør en faglig arena for kvalitetssikring av saker/leveranser fra 
arbeidsgrupper/ad hoc-grupper    
 

Østensjøvann. Foto: Sommerseth Design  Foto: Shutterstock Storgrava, Frogn. Foto: Follo landbrukskontor Dalsbekken, Ski. Foto: Ski kommune  



Eksempler på bestillinger og 
opprettelse av ad hoc-grupper - I 
 

 

 

  
ad hoc-gruppe oppgave 

ÅrsRapportRedaksjonen, ÅRR Utarbeide årsrapportene i samarbeid med 
konsulenter. Årlig. 

Anskaffelser Gjennomføre anskaffelse av tjenester innen 
overvåking av vannkvalitet 

TiltaksAnalyseRedaksjonen, 
TAR 

Utarbeide tiltaksanalysen i samarbeid med 
konsulent. Hvert 4. år. 

Innsjørestaurering Vurdere mulighetene for innsjøinterne 
tiltak i Østensjøvann i samarbeid med 
konsulent. 2010-2011. 

Åpent møte om Gjersjøen Planlegge og gjennomføre åpent møte med 
interessenter. Vassdraget Gjersjøen i et 
pressområde. 2011. 



Eksempler på bestillinger og 
opprettelse av ad hoc-grupper - II 
 

 

 

  ad hoc-gruppe oppgave 

Seminar utfiske 
Østensjøvann 

Planlegge og gjennomføre fagseminar om 
utfiske i Østensjøvann i samarbeid med NMBU. 
Vår 2014. 

PURA-seminar Planlegge og gjennomføre internt seminar i 
PURA høsten 2014 (repr. fra prosjektgruppen) 
 

Skibekken/Finstadbekken Utbedre og sikre bekkeløp, involvere 
grunneiere, få til et godt samarbeid 
kommuner/vannområde/bønder. 2015-2016. 

Vannkvalitetens plass i 
forvaltningen 

Planlegge og gjennomføre workshop høsten 
2015 
 

PURA-seminar Planlegge og gjennomføre eksternt seminar i 
PURA høsten 2016 
 



www.pura.no 

Årungen. Collage: Paal Staven 
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