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

Styringsgruppen i PURA

Til stede:

Trine Christensen, leder av styringsgruppen – TC
Geir Grimstad, Nesodden kommune – GG
For Trond Løfsgaard: Simon Haraldsen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus,
miljøvernavd.
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB

Forfall:

Harald Toft, Oppegård kommune – HT
Audun Fiskvik, Ski kommune – AF
Harald K. Hermansen, Frogn kommune – HKH
Anja Winger, Akershus fylkeskommune – AW
Trond Løfsgaard, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavd. – TL

Møtested:

Kommunestyresalen, Frogn kommune

Møtetid:

28.02.2014 kl. 13.30 -14.50

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

Oktober 2014. Endelig tidspunkt avtales senere.

Sak Tema
nr.

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

1

Godkjenning av
møtereferat fra møte
03.05.2013

2

Prosjektorganisering Anita B. viste en oversikt over status for
sammensetning av og deltakelse/mangel på
deltakelse i gruppene. Fylkesmannen har vært lite til
stede på møter i prosjektgruppe og temagruppe
Landbruk. Frogn kommune har vært fraværende på
prosjektmøter.
Simon H. sender oversikt over deltakelse fra FMOA i Simon H.
vannområdene. Trine tar kontakt med Harald H. vedr. Trine Chr.
Frogn kommunes deltakelse.

Vedtak: Møtereferatet godkjennes.

Anita B.

Vedtak:
Styringsgruppen bidrar med å fristille tid hos
prosjektdeltakere i PURA slik at de kan delta på
sentrale møter og aktiviteter og på den måten sørge
for engasjement inn i prosjektet.

alle

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

3

Økonomi

Forslag til budsjett for PURA 2014
Forslaget ble diskutert. Budsjettet for 2014 er
utarbeidet på bakgrunn av de økonomiske
bevilgningene til PURA som var kjent på det
tidspunktet budsjettet ble satt opp. I løpet av 2014 vil
prosjektet søke om og muligens få midler fra blant
andre Miljødirektoratet, Fylkesmannen og
Fylkeskommunen. Størrelsen på disse inntektene vil
ikke være kjent før ved slutten av 2014.
Styringsgruppen ønsker et budsjett som er utarbeidet
på bakgrunn av de totale bevilgninger til PURA i løpet
av året. Med dette som utgangspunkt kontaktes Follo
distriktsrevisjon for informasjon om hvordan PURA
setter opp sitt budsjett.

Anita B.

Vedtak:
Budsjettet godkjennes. Et revidert budsjett legges
frem for styringsgruppen mot slutten av året, når
størrelsen på de ekstra bevilgningene er kjent.
4

Årsmelding for PURA Forslag til årsmelding for PURA 2013 ble diskutert.
2013
Styringsgruppen er imponert over aktivitetsnivået i
PURA. Følgende er ønsket inn i årsmeldingen:
• en oversikt over resultat av aktiviteten mht. utvikling
i vannkvalitet (supplering av kap. 9 i årsmeldingen)
• en konkretisering av hva kommunene får igjen for å
delta/bidra i PURA
• en oversikt over hovedmål for inneværende år og
status for måloppnåelse ift. disse
Prosjektgruppen involveres for en diskusjon om
hvordan årsmeldingen på en god måte suppleres
med disse punktene.

Anita B.

Vedtak:
Forslag til årsmelding godkjennes, men fra og med
2014 inkluderes de ovenfor nevnte punkter. I kap. 5
skal budsjettet omfatte de totale inntektene PURA har
hatt gjennom året.
5

Årsrapport for
vannkvalitetsovervåking i PURA
2012

Anita B. redegjorde.
Ferdigstilt årsrapport for 2012 med kortversjon ligger
nå ute på PURAs hjemmeside:
http://pura.no/publikasjoner/arsrapporter-forovervakingen/
En trykket versjon av kortversjonen ble delt ut.
Det ble gitt innspill til figuren som viser økologisk
vannkvalitet i vannforekomstene på kortversjonens
siste side. Innspillene tas med ved utarbeidelse av
årsrapport for 2013.

Anita B.

6

Vannkvalitetsovervåking i PURA
2014

Anita B. redegjorde for innløsing av opsjon med
NIVA. En del justeringer ble foretatt i
overvåkingsprogrammet av faglige og økonomiske
årsaker. For 2015 kan siste års opsjon innløses,
alternativt gjennomføres ny konkurranse for

Anita B.

2

vannkvalitetsovervåkingen.
Det kom innspill om at årsaker til endringer i
vannkvalitet må tydeliggjøres i årsrapportene.
7

Tiltaksanalyse for
PURA 2016-2021

PURA leverte sin tiltaksanalyse til
vannregionmyndigheten 29.10.2013 iht. fristen. Det
jobbes nå med en del oppfølgingspunkter, blant
annet oppdatering av faktaark, dialog med
Jernbaneverket og NVE, justering av antall
vannforekomster i PURA og modellkjøring for
landbruksavrenning.
Det tas sikte på å arrangere et PURA-seminar for
hele prosjektorganisasjonen i september 2014.
Temaet vil være status for PURA og arbeidet videre
etter tiltaksanalysen. Her oppfordres styringsgruppen
til å delta.
I etterkant av seminaret utarbeides en samlet
saksfremstilling som fremmes for politisk behandling i
PURAs eierkommuner høsten 2014. Den samlede
saksfremstillingen vil være:
• en uttalelse fra kommunene til forvaltningsplan med
tiltaksprogram som legges ut på høring 01.06.2014
• en felles politisk forankring av målene og tiltakene i
PURA´s vannområde
• en synliggjøring av et økt behov for ressurser i form
av økonomiske virkemidler og bemanning i
kommunene
• en synliggjøring av behovet for statlige virkemidler
for gjennomføring av tiltak.

8

Neste møte

Det tas sikte på at neste møte avholdes i oktober,
etter PURA-seminaret.

9

Eventuelt

Ny web-side www.pura.no
Anita B. informerte om at PURA har fått ny web-side.
Dette medfører:
• en mer ryddig og brukervennlig side
• ny applikasjon: Publiseringsverktøyet Word Press –
muliggjør en bedre tilpassing av siden til PURAs
behov. Word Press er verdens mest brukte
publiseringsverktøy for web!
• stabile servere
Orientering om PURA i utvalg
Anita B. vil orientere om PURA i utvalg for miljø og
plan i Oppegård kommune og i hovedutvalg for
teknikk og miljø i Ås kommune i hhv. mars og april.
Møte i vannregionutvalget, VRU
25.04.2014 i Oslo. Representanter fra
styringsgruppen oppfordres til å delta.

3

Anita B

alle

alle
Anita B.

Anita B.

alle

-

10

Evaluering av møtet
– hva var bra, hva
gjør vi bedre neste
gang?

Deltakerantallet må økes. Forfall skal meldes i god
tid. Trine Chr. innkaller i Outlook får å sikre at
møtetidspunkt er kjent i gruppen.

4

alle
Trine Chr.

