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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 
Ildri Eidem Løvaas, Oppegård kommune – IEL  
Anne Gunn Steen Røse, Ski kommune (for Georg Stub) – AGSR 
Anita Borge, prosjektleder PURA – AB 
Knut Bjørnskau, deltaker ad-hoc-gruppe ”Prosjektorganisering for PURA” – 
KB 
Stig Bell, deltaker ad-hoc-gruppe ”Prosjektorganisering for PURA” – SB 
Gunnar Larsen, deltaker ad-hoc-gruppe ”Prosjektorganisering for PURA” - 
GL 

Forfall: Jan Olav Nybo, Byrådsavd. for miljø og samferdsel, Oslo kommune - JON 
Lars Martin Julseth, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavd. – 
LMJ (observatør) 
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SHV (observatør) 

Møtegruppe: Styringsgruppen  

Møtested: Frogn rådhus, Drøbak 

Møtetid: 10.12.2009 kl 09.00 -10.30 

Referent: Anita Borge 

Neste møte: 03.03.2010 kl 11.00 – 13.00 inkl. lunch, Frogn rådhus 

 
Sak 
nr 

Tema Vedtak/oppfølging Ansvarlig 

1 Godkjenning av 
møtereferat fra møte 
19.11.2009 

Referatet ble godkjent med de innkomne 
bemerkninger. 

AB 
 



 2 

2 Prosjektorganisasjon Styringsgruppen 
Ny representant for Oslo kommune: Jan Olav 
Nybo, spesialrådgiver Byrådsavd. for samferdsel, 
miljø og næring. 
Tatt til orientering. 
 
Prosjektorganisasjonen generelt: 
Det ble redegjort for følgende notater:  
- fra ad-hoc-gruppe ”Prosjektorganisering av 
PURA”: Notat ”Prosjektorganisering PURA – 
skisse pr 30.11.2009” 
- fra Thore Vestby: Notat sendt pr mail 
07.12.2009: ”PURA – forslag til 
prosjektorganisering” 
- fra fra ad-hoc-gruppe ”Prosjektorganisering av 
PURA”: ”Prosjektorganisering PURA – nytt innspill 
pr 09.12.2009 fra ad-hoc-gruppe 
”Prosjektorganisering av PURA”” 
Det ble redegjort for notatene ved Thore Vestby 
og ad-hoc-gruppen. Det var enighet i 
styringsgruppen om at det i en tiltaksfase vil være 
naturlig og hensiktsmessig å koble rådmennene til 
prosjektet, supplert med tilsvarende fra 
administrativ ledelse i Oslo kommune. 
Vedtak:  
● Styringsgruppen legger modellen i følgende 
notater til grunn for endret prosjektorganisering i 
PURA: 
- fra ad-hoc-gruppe ”Prosjektorganisering av 
PURA”: Notat ”Prosjektorganisering PURA – 
skisse pr 30.11.2009” 
- fra Thore Vestby: Notat sendt pr mail 
07.12.2009: ”PURA – forslag til 
prosjektorganisering” 
- fra fra ad-hoc-gruppe ”Prosjektorganisering av 
PURA”: ”Prosjektorganisering PURA – nytt innspill 
pr 09.12.2009 fra ad-hoc-gruppe 
”Prosjektorganisering av PURA”” 
Saken sendes til Rådmannskollegiet for videre 
behandling og utarbeidelse av sak til politisk 
avklaring i PURA`s eierkommuner. 
● Politisk forankring ivaretas gjennom en 
representantskapsmodell eller tilsvarende. 

TV/AB 
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3 Økonomi Regnskap 2009: Varsling om eventuelt behov for 
å benytte kr 100. – 200.000 fra konto ”Overførte 
prosjektmidler fra 2008” 
Anita redegjorde for situasjonen. Fra 2008 til 2009 
ble ca kr 680.000 overført til konto ”Overførte 
prosjektmidler fra 2008”. 
Vedtak: På grunn av 
- en noe høyere konsulentbruk i 2009 
- mindre prosjektmidler fra Akershus 
fylkeskommune enn opprinnelig budsjettert, 
benyttes ved behov kr 100.-200.000 fra konto 
”Overførte prosjektmidler fra 2008”.  
 
Tilbud om ressurser til Landbrukskontoret for 
leveranser til PURA 
Anita redegjorde for status. Prosjektleder sendte 
medio oktober en mal til Svein Skøien med de 
punktene det var ønsket å få dekket i en 
prosjektbeskrivelse. Et forslag til prosjektplan ble 
av Svein Skøien forelagt prosjektgruppen 
05.11.2009. Prosjektgruppen kom med innspill, og 
ny prosjektplan ble avtalt skulle sendes 
prosjektleder, ref. sak 3 i referat fra møte i 
prosjektgruppen 05.11.2009. Svein Skøien svarte 
med mail av 14.11.2009 (saksdokument).  
Det er innhentet en juridisk betraktning rundt bruk 
av PURA`s midler fra Jus og Administrasjon i 
Oppegård kommune (saksdokument).  
Vedtak:  Styringsgruppen ber om at 
Rådmannskollegiet ser nærmere på notat fra Jus 
og Administrasjon i Oppegård kommune av 
02.12.2009 og mail fra Svein Skøien av 
14.11.2009. 
 
Anskaffelse av tjenester innen overvåking av 
vannkvalitet i PURA 
Anita redegjorde for status. Konkurransen ble 
kunngjordt 20.11.2009. Etter prosess med 
utvelgelse og kontraktsinngåelse i januar/februar 
2010, forventes at oppdraget starter opp i slutten 
av februar/begynnelsen av mars 2010.  

TV/AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Kommunikasjon/ 
seminarer/workshops 
 

Anita redegjorde for workshop om 
innsjørestaurerende tiltak, avholdt 28.10.2009. 
For innlegg og deltakerliste, se: 
http://www.pura.no/seminarer.php?WEBYEP_DI=
14 
En ad-hoc-gruppe nedsatt av temagruppe 
Biologi/limnologi jobber videre med den kunnskap 
og de råd som workshop`en ga prosjektet. 
Oppstarsmøte i ad-hoc-gruppen: 01.02.2010. 

AB 
 
 
 
 
 

 
 

5 Neste møte 03.03.2010 kl 11.00-13.00 inkl. lunch i Frogn 
rådhus. 

alle 

6 Eventuelt Ingen saker.  
 


