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Referat 

Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget - PURA 
 

Tilstede: Thore Vestby, Frogn kommune – TV 
Christian Hintze Holm, Nesodden kommune – CHH 
Johan Alnes, Ås kommune – JA 
Anita Borge, prosjektleder - AB 
Knut Bjørnskau, Ski kommune - KB 
Stig Bell, Oppegård kommune – SB 
Gunnar Larsen, Ås kommune - GL 
Hanne S. Tomter, Oslo kommune - HST 
Bjarte Hunnestad, Nesodden kommune - BH 
Tom Wetlesen, Akershus bondelag – TW 
Tormod Solem, Landbrukskontoret i Follo – TS (for Svein Skøien) 
Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, miljøvernavdelingen - SH 
Dorte Rudlang, Statens vegvesen – DR 
Lars Martin Julseth, Fylkesmannen i Oslo og Akershus (observatør)  
Kjartan Fønstelien, Akershus fylkeskommune – KF (observatør) – for Stig Hvoslef 
Marius Trana, rådmann Frogn kommune (observatør) 

Forfall: Sylvi Graham, Oppegård kommune – SG 
Georg Stub, Ski kommune – GS 
Jo Frisch, Oslo kommune – JF 
Hans Petter Rognes, Frogn kommune – HPR 
Bjørn Buller, Nordre Follo kloakkrenseanlegg - BB 
Svein Skøien, landbrukskontoret i Follo – SS 
Grete Hedemann Aalstad, Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE – GHAA 
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SHV 

Møtegruppe: Styringsgruppe og Prosjektgruppe ”Vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og 
Gjersjøvassdraget” 

Møtested: Frogn rådhus 
Møteleder: Thore Vestby, Frogn kommune 
Møtetid: 02.06.2008, kl 11:30-15:10, inkl. lunch 
Referent: Anita Borge 
Telefon: 97170864 / 64962086 
 

Agenda: 
 

 

Sak nr Tema Ansvarlig Tidsbruk 
1 Presentasjon av ny prosjektleder Anita Borge.  

Justering av organisasjonsplan. Presentasjonsrunde. 
Orienteringssak. 

AB 25 

2  Statusrapportering for prosjektet og veien videre 
- faglige aktiviteter 
- økonomi 
- kommunikasjon 
Orienteringssak. 

AB/KB 25 

3 Prosjektmandat 
- presentasjon av utkast  
Beslutningssak: Prosjektet ønsker styringsgruppens 
tilslutning til utkast til prosjektmandat, og mandat til å 
ferdigstille dette etter de nødvendige justeringer. 

AB 20 



2 

 2 

4 Kommunikasjonsstrategi 
- navn og logo – presentasjon av forslag 
- kommunikasjonsplan – presentasjon av utkast 
- lansering av prosjektet – ”happening” – forslag til 
opplegg 
Beslutningssak: Prosjektet ønsker styringsgruppens 
tilslutning til: 
- forslag til navn og logo 
- utkast til kommunikasjonsplan, og mandat til å ferdigstille 
denne etter de nødvendige justeringer 
- forslag til opplegg for lansering av prosjektet 

AB 30 

5 Utfordring: Arealforvaltning 
- strandsone m/marin del 
- ”Kartlegging og verdsetting av marine naturtyper” – 
hvilken nytte har en slik kartlegging for kommunene? 
Orienteringssak 

 
KB 

NIVA 

30 

6 Forvaltningsplan m/tiltaksprogram på høring: Politisk 
forankring før høringsprosess 
- 2-trinns-prosess for forankring i det politiske miljø? 
Beslutningssak: Prosjektet ønsker styringsgruppens 
tilslutning til forslag til forankring i det politiske miljø. 

KB 10 

7 Eventuelt  10 
8 Runde rundt bordet – evaluering av møtet alle 30 
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Referat: 
 

Sak 
nr 

Tema Vedtak/oppfølging Ansv. 

1 Presentasjon av ny prosjektleder 
Anita Borge.  
Justering av organisasjonsplan. 
Presentasjonsrunde. 
Orienteringssak. 

Thore Vestby ønsket velkommen til møtet 
og introduserte den nye prosjektlederen, 
Anita Borge. Anita sa noen ord om seg 
selv. Resten av møtedeltakerne ble 
presentert. 
 
Det ble redegjort for øvrige endringer i 
organisasjonsplanen, og revidert 
organisasjonsplan ble delt ut (Vedlegg 1 
til referatet). Endringer: 
Temagruppe Biologi/limnoligi: Solveig 
Viste går ut av gruppen, Knut Bjørnskau 
overtar som leder. Tore Krogstad, UMB, 
og Øivind Løvstad, Limno-Consult går ut 
av gruppen, men benyttes til oppdrag 
direkte. 
Samtlige ledere av temagruppene sitter 
nå i prosjektgruppen. 

AB 

2  Statusrapportering for prosjektet 
og veien videre 
- faglige aktiviteter 
- økonomi 
- kommunikasjon 
Orienteringssak. 

Prosjektleder rapporterte for status i 
prosjektet, se vedlegg 2. 

AB 

3 Prosjektmandat 
- presentasjon av utkast  
Beslutningssak: Prosjektet ønsker 
styringsgruppens tilslutning til utkast 
til prosjektmandat, og mandat til å 
ferdigstille dette etter de nødvendige 
justeringer. 

Forslag til prosjektmandat ble 
gjennomgått. En del innspill kom 
underveis, og tas inn i mandatet. En 
oppdatert versjon sendes ut på en siste 
høring til møtedeltakerne 
(styringsgruppen og prosjektgruppen). 
Frist for tilbakemeldinger er 13.06.2008 kl 
15. Etter at innspillene er tatt inn i 
mandatet, undertegnes det av Thore 
Vestby, og er da prosjektets offisielle 
prosjektmandat og styringsdokument.  
 
Vedtak: Styringsgruppen gir 
prosjektgruppen mandat til å ferdigstille 
prosjektmandatet med de nødvendige 
justeringer. Thore Vestby signerer 
mandatet som styringsgruppens leder. 

AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TV 
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4 Kommunikasjonsstrategi 
- navn og logo – presentasjon av 
forslag 
- kommunikasjonsplan – 
presentasjon av utkast 
- lansering av prosjektet – 
”happening” – forslag til opplegg 
Beslutningssak: Prosjektet ønsker 
styringsgruppens tilslutning til: 
- forslag til navn og logo 
- utkast til kommunikasjonsplan, og 
mandat til å ferdigstille denne etter de 
nødvendige justeringer 
- forslag til opplegg for lansering av 
prosjektet 

- navn og logo: 
Prosjektleder gjennomgikk en 
presentasjon med forslag til navn og logo 
for prosjektet. Prosjektgruppen foreslår 
navnet PURA med logo med vanndråpe 
øverst i høyre hjørne. Se vedlegg 3. Etter 
en diskusjon kom gruppen frem til at navn 
og logo skulle godkjennes. En undertittel: 
”Vannområde / Follo og Oslo” skal 
ledsage logoen. 
Det ble også påpekt viktigheten av å 
presentere prosjektet med kommunene 
og kommunevåpnene som en del av 
profileringen, i tillegg til Fylkesmannens 
emblem, om dette er ønskelig. 
 
Vedtak: Stryringsgruppen slutter seg til 
prosjektgruppens forslag til navn og logo. 
Navn på prosjektet er fra dd. ”PURA” med 
undertittel ”Vannområde / Follo og Oslo” 
 
- kommunikasjonsplan: 
Prosjektleder gjennomgikk forslag til 
kommunikasjonsplan. En 
interessentanalyse utarbeides innen 
13.06.2008, og blir et vedlegg til 
kommunikasjonsplanen. En del innspill til 
planen kom underveis, og tas inn i en 
oppdatert versjon. Denne sendes ut på en 
siste høring til møtedeltakerne 
(styringsgruppen og prosjektgruppen). 
Frist for tilbakemeldinger er 13.06.2008 kl 
15. Etter at innspillene er tatt inn i 
kommunikasjonsplanen, undertegnes den 
av Thore Vestby, og utgjør da prosjektets 
offisielle kommunikasjonsplan. Denne blir, 
sammen med godkjent 
interessentanalyse, et vedlegg til 
prosjektmandatet.  
 
Beslutning: Styringsgruppen gir 
prosjektgruppen mandat til å ferdigstille 
kommunikasjonsplan med 
interessentanalyse med de nødvendige 
justeringer. Thore Vestby signerer 
kommunikasjonsplanen med 
interessentanalyse innen 01.07.2008. 
 
- lansering av prosjektet: 
Prosjektleder gjennomgikk forslag til 
lansering av prosjektet/”happening”. Etter 
en diskusjon ble det vedtatt at 
prosjektleder tar kontakt med ordførerne  
for å kartlegge mulighet for deltagelse av 
disse. På denne bakgrunn velges 
 
 
 
 
 
 

AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB 
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  dato. Et forslag er mandag 23.06.2008, 
formiddag, i tilknytning til St. Hans. Mulig 
lokasjon: Ingierstrand. Forslag til hvem vi 
bør invitere ble notert, sammen med 
forslag til opplegg. Prosjektleder jobber 
videre med saken sammen med 
kommunikasjons-/designbyrå som får 
oppdraget med videre profilering av 
prosjektet. 

 
 
 
 

AB 

5 Utfordring: Arealforvaltning 
- strandsone m/marin del 
- ”Kartlegging og verdsetting av 
marine naturtyper” – hvilken nytte 
har en slik kartlegging for 
kommunene? 
Orienteringssak 

Knut Bjørnskau innledet med å si litt om 
arbeidet som er gjort så langt med marin 
kartlegging i indre Oslofjord. En 
presentasjon av Asbjørn Aanonsen, 
Tvedestrand kommune, ble delt ut for å 
vise et godt eksempel på hvordan en slik 
kartlegging kan benyttes i kommunenes 
arbeid med forvaltningsplaner. 
NIVA v/forsker Eli Rinde holdt et innlegg 
om det nasjonale kartleggingsprogrammet 
– biologisk mangfold, se vedlegg. 
Simon Haraldsen etterlyste et kart med 
naturtyper som vedlegg til 
Forvaltningsplanen. Prosjektet ser på 
mulighetene for å få til dette. 

KB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AB 
 

6 Forvaltningsplan m/tiltaksprogram 
på høring: Politisk forankring før 
høringsprosess 
- 2-trinns-prosess for forankring i 
det politiske miljø? 
Beslutningssak: Prosjektet ønsker 
styringsgruppens tilslutning til forslag 
til forankring i det politiske miljø. 

Etter ferdigstillelse av tiltaksanalysen vil 
denne bli oppsummert i form av et 
tiltaksprogram. Tiltaksprogrammet skal 
ligge som vedlegg til forvaltningsplanen, 
vise prioriterte tiltak og synliggjøre behov 
for økonomiske midler. 
Forvaltningsplanen med tiltaksprogram 
skal behandles i kommunestyrene. Knut 
Bjørnskau redegjorde for viktigheten av å 
forberede det politiske system på de 
økonomiske effektene som vil bli 
synliggjort i prosjektets kommende 
tiltaksanalyse og deravfølgende 
tiltaksprogram. En kontinuerlig dialog/fler-
trinns-prosess mot det politiske miljø blir 
viktig, for å forberede dette/åpne for en 
diskusjon om muligheter. 
 
I prosjektmandatets kap. 11 
(Hovedaktiviteter) og 13 (Milepælsplan) 
innarbeides aktiviteter som ivaretar de 
nevnte problemstillinger. Dette utgjør 
styringsgruppens beslutning. 
 
Prosjektleder innhenter møteplan fra 
ordførerne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordfør-
ere 

   AB 
 
 
 
 

AB 
 
 
 

AB 
7 Eventuelt På bakgrunn av tilbakemelding fra 

ordførerne til prosjektleder om ledig tid i 
september, blir neste møte avholdt ca 
15.09.2008.  

AB 
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8 Runde rundt bordet – evaluering 
av møtet 

Møtedeltakerne var enige om at møtet 
hadde vært informativt og bra. Det ble fra 
møteleder påpekt viktighet av å stille på 
disse møtene, og ev. gi beskjed om 
forfall. 

 
 
 

alle 

 


