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

Thore Vestby, Frogn kommune – TV (møteleder)
Christian Hintze Holm, Nesodden kommune – CHH
Johan Alnes, Ås kommune – JA
Anne Smedsrud, Byrådsavd. for miljø og samferdsel, Oslo kommune - AS
Anne Gunn Steen Røse, Ski kommune (for Georg Stub) – AGSR
Lars Martin Julseth, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavd. –
LMJ (observatør)
Anita Borge, prosjektleder PURA – AB
Knut Bjørnskau, leder av temagruppe Biologi/limnologi, Ski kommune - KB

Forfall:

Georg Stub, Ski kommune – GS
Ildri Eidem Løvaas, Oppegård kommune – IEL
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SHV (observatør)

Møtegruppe:

Styringsgruppen

Møtested:

Frogn rådhus, Drøbak

Møtetid:

19.10.2009 kl 13.00 -15.00

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

10.12.2009

Sak
nr
1
2

Tema

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

Godkjenning av
møtereferat fra møte
10.06.2009
Prosjektorganisasjon

Referatet ble godkjent.

AB

Styringsgruppen og prosjektgruppen
Anita orienterte:
Det er rettet en henvendelse til Akershus
fylkeskommune med ønske om at deres
representant bidrar mer på møtene i styrings- og
prosjektgruppen i PURA. Dette for å sikre
forankringen opp mot en viktig myndighetsutøver i
gjennomføringsfasen av prosjektet.

AB

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

NVE ønsker å gå ut av prosjektgruppen.
Vedtak: Styringsgruppen støtter prosjektgruppens
ønske om å beholde NVE som assosiert medlem.
NVE er informert om dette.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus: Simon
Haraldsen går ut av prosjektgruppen, Tone
Aasberg fra Landbruksavdelingen hos FYOA går
inn.
Temagruppene
Temagruppe Biologi/limnologi: Berit Haga
Vikanes, Nesodden kommune, går inn som vikar
for Ellen Lien.
Temagruppe Kommunalteknikk, overvann og
spredt bebyggelse: Pernille Sandemose, Frogn
kommune går inn i gruppen. Fra før av sitter
Andrea Zuur i gruppen for Frogn.
Prosjektorganisasjonen generelt
Prosjektet går nå fra en kartleggings/planleggingsfase til en tiltaks/gjennomføringsfase, og prosjektgruppen ønsker
en gjennomgang av prosjektorganisasjonen
PURA.
Vedtak: Styringsgruppen ber prosjektgruppen
komme opp med forslag til ny
prosjektorganisasjon, basert på blant annet:
- færre prosjektdeltakere
- færre møter
Denne forelegges styringsgruppen på neste møte.
Ønske fra bondeorganisasjonene om økonomisk
godtgjørelse for deltakelse på møter i PURA
Det er uttrykt ønske om økonomisk godtgjørelse
for prosjektdeltakere som representerer Akershus
bondelag (Kråkstad og Ski Bondelag og Ås
Landbrukslag) i PURA.
Vedtak: Styringsgruppen mener en søknad fra
lokale bondelag om honorar for møtedeltakelse
bør rettes mot den moderorganisasjonen de
representerer, og ikke prosjektorganisasjonen.
Styringsgruppen stiller seg i utgangspunktet
tvilende til at enkelte prosjektdeltakere skal få
økonomisk godtgjørelse, andre ikke.
Vertskommune
Det er ønskelig med en ny vertskommune for
PUEA. Ref. saksdokument.
Vedtak: Leder av styringsgruppen spiller saken
inn til rådmannskollegiet.
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TV

3

Økonomi

Tilbud om ressurser til Landbrukskontoret for
leveranser til PURA
Det ble redegjort for status. De grunnleggende
prinsippene for en forsvarlig bruk at PURA´s
prosjektmidler ligger fremdeles til grunn. Jurist i
Oppegård kommune arbeider med en juridisk
betraktning rundt dette som vil bli forelagt
styringsgruppen.
Midler fra fylkesmannen i 2008 utgjør kr 100.000
minus ca 10.000 som allerede er benyttet.
Midlene er overført fra Landbrukskontoret til
PURA, og skal benyttes til informasjonstiltak mot
bøndene.
Styringsgruppen står fast ved at en prosjektplan
må ligge til grunn for overføring av midler fra
PURA til Landbrukskontoret. Midlene skal ikke
anvendes til økte forvaltningsoppgaver og øvrig
merarbeid ved Landbrukskontoret, men gå til
bidrag til det helhetlige arbeidet som
Landbrukskontoret skal koordinere i
tiltaksgjennomføringen i PURA, som for eksempel
konsulentbistand.
Vedtak: Styringsgruppens leder får i oppdrag å
arrangere et snarlig møte med de impliserte parter
for å forsøke å løse opp i den fastlåste
situasjonen, og årsaken(e) til dette.
Anskaffelse av tjenester innen overvåking av
vannkvalitet i PURA
Oppfølging av sak 3 på møte i styringsgruppen
10.06.2009. Knut og Anita redegjorde for status.
Tjenesten omfatter en helhetlig og samordnet
vannkvalitetsovervåking i eierkommunene til
PURA, med felles innsamling, analysering og
rapportering av vannkvalitetsdata. Det kjøres nå
en åpen anbudskonkurranse uten forhandlinger
for denne tjenesten. Anskaffelsesfaglig
kompetanse hos VAV, Oslo kommune bistår.
Styringsgruppen vil få det endelige
konkurransegrunnlaget til gjennomsyn før
kunngjøring.
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Kommunikasjon/
seminarer/workshops

UMB-prosjekt: ”Akkumulering av miljøgifter i
innsjøsedimenter – betydning av arealbruk og
sedimentegenskaper for miljøstatus”
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har, som en
oppfølging av prosjektet ”Sedimentenes betydning
som fosforkilde – innvirkning av klima” gitt kr
80.000 til et nytt prosjekt ved UMB. Pengene
overføres via PURA.
Anita redegjorde for status i planleggingen av
workshop om innsjørestaurerende tiltak
28.10.2009. Ordførermøte samme dag hindrer
dessverre deltakelse fra styringsgruppen.
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Neste møte
Eventuelt
Runde rundt bordet –
evaluering av møtet

10.12.2009 kl 09-11 i Frogn rådhus.
Ingen saker.
Det var passelig lengde på møtet, og vi fikk landet
en del viktige saker.
Det er ønskelig med en mer ”luftig”
møteinnkalling, med forslag til vedtak.
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