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
Jan Olav Nybo, Byrådsavd. for miljø og samferdsel, Oslo kommune - JON
Anita Borge, prosjektleder PURA – AB

Forfall:

Georg Stub, Ski kommune – GS
Stig Hvoslef, Akershus fylkeskommune – SH (observatør)
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavd.

Møtegruppe:

Styringsgruppen

Møtested:

Frogn rådhus, Drøbak

Møtetid:

23.03.2010 kl 10.00 -11.30

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

-

Sak
nr
1
2

Tema

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

Godkjenning av
møtereferat fra møte
10.12.2009
Prosjektorganisasjon

Vedtak: Referatet godkjennes.

AB

Endringer i styrings-, prosjekt- og temagruppene
Styringsgruppen:
Lars Martin Julseth har sluttet i sin stilling. Det er
ikke avklart hvem som overtar etter ham i
styringsgruppen. FYOA – Landbruksavd. – vil
melde inn en representant når dette er klart.
Prosjektgruppen:
Svein Skøien har sluttet, ny landbrukssjef starter
06.04.2010: Ole Thorbjørn Eide.
Temagruppene:
Ny leder av temagruppe Landbruk fra 06.04.2010
blir Ole Thorbjørn Eide.

AB

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no
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Økonomi

Omorganisering av PURA for tilpasning til
tiltaksfase
Notat datert 22.03.2010 fra rådmennene i
samarbeidskommunene til styringsgruppen for
PURA ble delt ut og gjennomgått.
Prosjektleder ba om at vertskommune ble vurdert
på nytt, på bakgrunn av argumentasjonen som
fremgår i notater av 21.01.2010 og 02.03.2010 fra
PURA til rådmann i Ås. Styringsgruppen besluttet
å forholde seg til vedtakene i notat fra
rådmennene av 22.03.2010.
Vedtak:
- Styringsgruppen vedtar rådmennenes forslag i
notat av 22.03.2010, punkt 1 – 4. Presisering: Det
er rådmennene samt øvrige deltakere i
samarbeidet (les: Oslo kommune, Fylkesmannen i
Oslo og Akershus –Landbruksavdelingen og
Akershus fylkeskommune) som vil utgjøre den
nye styringsgruppen for PURA.
AB
- Vedtaket oversendes kommunestyrene til
TV, CHH,
orientering. Vedlegg: Dette vedtaket + årsmelding IEL, JA,
GS, JON
for PURA 2009.
AB
Årsmelding for PURA 2009
Årsmeldingen ble gjennomgått. De innkomne
kommentarene tas inn og årsmeldingen legges
deretter ut på www.pura.no. Styringsgruppen får
beskjed når dette gjøres.
Formannskapskontorene i de respektive
kommuner får årsmeldingen for forberedelse til
sak i kommunestyrene.
Vedtak: Årsmeldingen godkjennes med de
innkomne kommentarer.
Anskaffelse av tjenester innen overvåking av
vannkvalitet i PURA
Anita redegjorde for status. Etter kunngjøring i
Ted- og Doffin-databasen kom det inn kun ett
tilbud. Dette tilbudet ble vurdert å være for dyrt, og
anbudskonkurransen ble besluttet avlyst. Det
vurderes å utlyse tjenesten på nytt med en
oppdeling av oppdraget i mindre elementer. Dette
for å oppnå en reell konkurransesituasjon.
Å utføre deler av oppdraget selv vil også kunne
reduserer oppdragets omfang, og gi flere
tilbydere.
Inntil videre videreføres eksisterende opplegg for
vannkvalitetsovervåking i PURAs eierkommuner.
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Økonomisk støtte fra Akershus fylkeskommune –
kr 85.000
Det vises til tilsagnsbrev av 17.12.2009 og
07.01.2010 fra Akershus fylkeskommune. Midlene
har delfinansiert aktiviteter vedr.:
- utarbeidelse av populærutgave av Tiltaksanalyse
for PURA – ferdig trykket i mai 2009
- planlegging og gjennomføring av tre separate
møter med interessenter i mai og juni 2009
- kommunikasjon mot bøndene i vannområdet –
brev og markdag i april 2009

AB

Søknader: Økonimisk støtte til mulighetsstudie for
innsjørestaurerende tiltak og gjennomføring av
prosjektet Limno-Soil
Søknader er sendt til:
Mulighetsstudie for innsjørestaurerende tiltak: MD,
DN, Klif, FYOA.
Limno-Soil – integrert, langsiktig vann- og
jordovervåking 1976-2015: FYOA.
Overføring av midler fra PURA til
Landbrukskontoret for leveraner – kr 90 000
Landbrukskontoret leverte 16.12.2009 etterspurt
prosjektplan, og kr 90 000 ble overført fra PURA
til Landbrukskontoret 20.01.2010.
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Kommuneplanprosessen i Follokommunene: Fokus på
EUs Vanndirektiv –
rullering av planen,
fylkesmannens
kommentarer
Forvaltningsplan med
tiltaksprogram – arbeid
på nasjonalt nivå –
PURAs engasjement

6

Kommunikasjon/
seminarer/workshops

7
8

Neste møte
Eventuelt

Styringsgruppen påpekte at det ved utarbeidelse
av kommuneplaner er fagmiljøene i de respektive
kommuner som skal sørge for bidragene innen
vannmiljø.
Styringsgruppen fatter ikke noe vedtak i denne
saken.
- Direktoratet for naturforvaltning, DN har ønsket
innspill fra prosjektledere i eksisterende
vannområder på utarbeidelse av faktaark.
Målgruppen for faktaarkene er ansatte og
politikere i kommuner i planfase 2. PURA har fått i
oppdrag å utarbeide et faktaark med tittel ”Vannet
der vi bor”, med føringer for innhold. Forslag til
faktaark er oversendt DN. Forslaget ble delt ut
under møtet.
- Statens landbruksforvaltning, SLF, etterspør
PURA’s erfaringer i arbeidet med tiltaksprogram
og innspill til overordnet forvaltningsplan. Et
erfaringsnotat er utarbeidet og oversendt SLF,
som bidrag til arbeidet i neste planfase.
Det gjøres noen justeringer på www.pura.no:
Funksjon for pålogging for prosjektets deltakere:
- hente ned og laste inn store, tunge dokumenter
- laste ned bilder fra en nylig opprettet billedbank.
Ved konstituering av ny styringsgruppe.
Ingen saker
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