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

Thore Vestby, Frogn kommune – TV
Christian Hintze Holm, Nesodden kommune – CHH
Ildri Eidem Løvaas, Oppegård kommune – IEL (for Sylvi Graham)
Johan Alnes, Ås kommune – JA
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB

Forfall:

Sylvi Graham, Oppegård kommune – SG
Georg Stub, Ski kommune – GS
Anne Smedsrud, Byrådsavd. for miljø og samferdsel, Oslo kommune - AS
Lars Martin Julseth, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavd. –
LMJ (observatør)
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SHV (observatør)

Møtegruppe:

Styringsgruppen

Møtested:

Frogn rådhus, Drøbak

Møtetid:

10.06.2009 kl 12.30 -14.30

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

23.09.2009 kl 14.00 – 16.00

Sak
nr
1

Tema

Vedtak/oppfølging

Godkjenning av
møtereferat fra møte
30.03.2009

Referatet ble godkjent.

Ansvarlig
AB

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

2

Prosjektorganisasjon

Prosjektgruppen og temagruppene:
Anita Borge redegjorde for de siste endringene i
prosjektorganisasjonen, samt gruppenes funksjon.

AB

Prosjektgruppen:
Ingen endringer siden siste møte i
styringsgruppen.
Følgende har tidvis vært savnet på møtene: Frogn
kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
Akershus fylkeskommune, Statens vegvesen,
Norges vassdrags- og energidirektorat.
Det ble redegjort for konsekvensene for PURA av
at enkelte i prosjektgruppen tidvis ikke har
anledning til å prioritere møtene og engasjementet
inn i prosjektet.
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og
spredt bebyggelse:
Jan-Fredrik Aarseth, Ås kommune har kommet
inn i tillegg til Gunnar Larsen fra Ås.
Følgende har tidvis vært savnet på møtene:
Statens vegvesen, Fylkesmannen i Oslo og
Akershus.
Det ble også her redegjort for konsekvensene av
manglende deltakelse og engasjement.
Temagruppe Biologi/limnologi:
To permisjoner: Ellen Lien fra Nesodden og
Audhild Leistad fra Oppegård. Nesodden har ikke
funnet noen stedfortreder, for Oppegård sitter nå
Nina Sømme.
Følgende har tidvis vært savnet på møtene:
Landbrukskontoret i Follo, Nesodden kommune.
Det ble også her redegjort for konsekvensene av
manglende deltakelse og engasjement.
Temagruppe Landbruk:
Forsøksringen SørØst sitter nå i gruppen, uten
vederlag. God deltakelse på møtene.
Vedtak: Styringsgruppen ber prosjektleder rette
en henvendelse til Vannregionmyndigheten om
vanskeligheten med å få fulltallighet i deltakelse
og engasjement i prosjektet. Bekymring rundt
manglende deltakelse og engasjement fra
Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i
Oslo og Akeshus skal fremheves. Samtidig bes
Vannregionmyndigheten informere litt om den
varslede endringen av myndighetsutøvelse for
vannregion 1.
Vedr. manglende deltakelse på møter og
aktiviteter i PURA´s organisasjon: En videre
aksjon kan være at Styringsgruppen henvender
seg direkte til de som ikke deltar, og påpeker
viktigheten av engasjement.
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Økonomi

Tilbud om ressurser til Landbrukskontoret for
leveranser til PURA
Thore Vestby redegjorde for brev-utveksling,
møter og utvikling i saken. Styringsgruppen kan
ikke se at Svein Skøien i sine svar av 08.05.2009
og 22.05.2009 har kommet med noen
prosjektbeskrivelse. Det vises til brev av
24.04.2009 fra Thore Vestby til Svein Skøien,
hvor det fremgår hva en prosjektbeskrivelse
forventes å inneholde. Dette var, og er, ment å
være forutsetningen for en økonomisk støtte fra
PURA til aktiviteter ved Landbrukskontoret.
PURA ønsker en snarlig igangsetting av tiltak
innen landbruket for å kunne vise til handling
innen en essensiell sektor. For prosjektet fosforindeks vil det kunne være en løsning at midlene
fra PURA overføres direkte til UMB. Dette vil
rettferdiggjøre en forsvarlig anvendelse av
PURA´s midler til fosfor-indeks-prosjektet.
Styringsgruppen påpekte imidlertid
nødvendigheten av at Landbrukskontoret har det
koordinerende ansvar for prosjektene innen sektor
landbruk ut fra sitt myndighetsutøvende ansvar.
De sentrale drivkrefter for fullføring må ligge her.
Vedtak: Styringsgruppen ber prosjektleder sende
en henvendelse til Landbrukskontoret ved Svein
Skøien. Landbrukskontoret bes ta stilling til om de
ser det som mer hensiktsmessig at kr 50.000,
som det er bedt om som bidrag til fosfor-indeksprosjektet, overføres direkte til UMB.
I henvendelsen skal det understrekes
nødvendigheten av engasjement fra
Landbrukskontoret innen begge prosjektene som
nevnes under punkt 1 og 2 i mail fra Svein Skøien
av 22.05.2009.
Felles ordning for overvåking av vannkvalitet i
vannområdet PURA – mulige løsninger
Anita redegjorde for status for overvåking av
ferskvannsforekomstene i PURA´s eierkommuner
i dag, og de videre planer for kjøp av denne
tjenesten.
Vedtak: Styringsgruppen ber de kommunale
representantene i temagruppe Biologi/limnologi
forankre planene mot sine respektive
administrative systemer (rådmannskollegiet).
Det ble stilt spørsmål rundt de to alternative
løsningene, forventet arbeidsmengde, etablering
av et ev. interkommunalt samarbeid,
anskaffelsesfaglige avklaringer, mm.
Vedtak: Styringsgruppen ber temagruppe
Biologi/limnologi v/ temagruppeleder avklare jus
og anskaffelser med de aktuelle fagmiljøer, og
løfte saken opp til rådmanns-nivå.
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Knut
Bjørnskau
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Tiltaksanalyse

5

Kommunikasjon/
seminarer/workshops
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Neste møte

7
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Eventuelt
Runde rundt bordet –
evaluering av møtet

Årsmelding for PURA 2008:
Under ”Forbruk i 2008, fordelt på konto/art” – ”kr
benyttet, ca”: Her settes det inn en fotnote på at
tallene er avrundet til nærmeste 1000 kr.
Årsmeldingen legges ut på www.pura.no
Utarbeidelse av populærversjon av tiltaksanalysen
med faktaark
Rapport og faktaark ble delt ut. Følgende feil i
faktaarkene ble påpekt: Årskostnad for tiltak innen
landbruket (fjerning av ett kg P) er kr 1240, ikke kr
420. Gjennomgående for alle faktaark med
landbrukstiltak. Korrigerte faktaark vil ligge på
web-siden.
Utarbeidelse av samlet saksfremstilling for
eierkommunene i PURA
Kommunene har p.t. saken oppe i sine respektive
utvalg, formannsskap og kommunestyrer.
Tiltaksanalysen med faktaark bør følge saken i
kommunene. Dette vil lette forståelsen hos
politikerne.
Status for kommunikasjons-/informasjonsarbeidet
i PURA
AB redegjorde:
- web-siden:
● Godkjente møtereferat fra samtlige møter i
prosjektorganisasjonen er lagt ut
● Både tiltaksanalysen og faktaarkene ligger ute,
under ”Publikasjoner” og ”Tiltaksanalyse PURA –
Rapport og faktaark”. Tiltaksanalyse både i pdfog flash-paper-utgave (muliggjør rask nedlasting
og blaing)
- Markdager på Nesodden og i Ski med bønder.
God presseomtale i ØB. Omtalen ble vist frem.
- Bidrag til stand på ”Nasjonal høringskonferanse
om forvaltningsplaner for vann” på Sundvollen 05.
og 06.05.2009. PURA bidro med sine effekter.
- Seminarer med interessentene: Det ble redegjort
for erfaringer etter to avholdte seminarer.
- Seminar/workshop om innsjørestaurerende tiltak
planlegges til høsten. Møte i programkomitéen
26.06.2009. Liste over aktuelle deltakere er
påbegynt. Temagruppe Biologi/limnologi står for
opplegget. Styringsgruppen ønsker invitasjon til
workshop´en.
Onsdag 23.09.2009 kl 14.00 -16.00, Frogn
rådhus. Uten mat.
Ingen saker.
Det fungerte bra med et møte uten presentasjon
med power-point, projector og lerret. Dette
benyttes kun når det er nødvendig.
Man bør bestrebe seg på møter av to timers
varighet. Ryddig, godt møte.
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