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Kommunestyrets behandling og vedtak i møte den 20.06.2012
Formannskapets innstilling 06.06.2012:
Tilsvarer formannskapets vedtak.
Kommunestyrets behandling 20.06.2012:
Votering: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak 20.06.2012:
1. Ås kommune gir sin tilslutning til videre partnerskapssamarbeid i vannområdet
PURA, Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget. Organisering av
prosjektet med sammensetning av styringsgruppe, prosjektgruppe, temagrupper
og prosjektleder beholdes inntil videre. Høsten 2012 gjennomføres en
gjennomgang av prosjektorganisering. Justeringer innenfor de økonomiske
rammene av prosjektet kan vedtas av styringsgruppen.
2. Partnerskapet videreføres med en varighet fra 01.01.2013 til 31.12.2015 mht drift
og finansieringsmodell. Innen utgangen av 2015 fattes et nytt vedtak om videre
drift og finansieringsmodell.
3. Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, basert på en
kombinasjon av tilskudd pr innbygger og pr daa jordbruksareal i vannområdet.
For perioden 01.01.2013 til 31.12.2015 utgjøres tilskuddet av kr 15 pr innbygger
og kr 3 pr daa jordbruksareal, og innbyggertallet baserer seg på befolkningstallet
pr 01.01.2012. Kostnader knyttet mot kommunenes jordbruksareal dekkes over
budsjettet til Landbrukskontoret i Follo, mens øvrige kostnader dekkes over
selvkostbudsjettet for henholdsvis kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse.
Ås kommunes årlige tilskudd til PURA er på kr 187 410

Løpenr.: 15020/12

Side 1 av 2

4. Prosjektlederstillingen videreføres frem til 31.12.2015, da videre drift av prosjektet
igjen revideres. Ås kommune er vertskommune for PURA og arbeidsgiver for
prosjektleder.
5. Ås kommune ser verdien i prosjektet, men forventer mer konkrete resultater og
bedre fremdrift enn det som er vist i prosjektets første 4 år. Det forutsettes årlige
handlingsplaner og årlig rapportering.

Rett utskrift bekreftes,
Ås, 28.06.2012
__________________
Jeanette Karlsen
Politisk sekretariat

Løpenr.: 15020/12

Utskrift av møtebok sendes til:
Prosjektleder Anita Borge
Deltakerkommunen i PURA
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Akershus fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Landbrukskontoret i Follo
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