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

Styringsgruppen i PURA

Til stede:

Audun Fiskvik, Ski kommune – AF - møteleder
Anne Skau, Oppegård kommune – AS
Anita Borge, prosjektleder PURA - AB

Forfall:

Trine Christensen, leder av styringsgruppen – TC
Harald K. Hermansen, Frogn kommune – HKH
Geir Grimstad, Nesodden kommune – GG
Anja Winger, Akershus fylkeskommune – AW
Trond Løfsgaard, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, landbruksavd. – TL

Møtested:

Lille sal, Kulturhuset Ås kommune

Møtetid:

15.12.2014 kl. 08.30 - 09.40

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

Februar/mars 2015. Endelig tidspunkt avtales senere.

Sak Tema
nr.

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

1

Godkjenning av
møtereferat fra møte
28.02.2014

2

Prosjektorganisering Anita B. viste en oversikt over status for
sammensetning av og deltakelse i gruppene. Det er
godt oppmøte i samtlige grupper og gruppene
fungerer bra. Vedr. prosjektgruppen: Representasjon
fra fylkesmannen ivaretas ved en representant fra
landbruksavdelingen. Det er ønskelig at det er en
representant fra miljøvernavdelingen som deltar på
møtene i prosjektgruppen i PURA.

Vedtak: Møtereferatet godkjennes.

Anita B.

alle

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.

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

Rådmennene ber om å få beskjed umiddelbart hvis
deltakelse uteblir fra kommunene.
Det er ønskelig at en representant fra
miljøvernavdelingen deltar på møtene i
prosjektgruppen i PURA.

Trond L.

Oversikten over prosjektdeltakere i de ulike gruppene
legges ved referatet.
3

Økonomi

Revidert budsjett for PURA 2014
Anita B. redegjorde for det reviderte budsjettet. Dette
er satt opp med en budsjettramme som inkluderer
inntekter til PURA som har kommet i løpet av 2014,
blant annet via søknader.

Anita B.

Vedtak:
Revidert budsjettet godkjennes.
Forslag til budsjett for PURA 2015
Anita B. redegjorde for forslaget til budsjett for 2015.
Dette er satt opp med en budsjettramme som kun
inkluderer kjente inntekter for 2015 pr. nå: Spleiselag
fra eierkommunene, overføringer fra 2014 og kjente
midler fra Akershus fylkeskommune.
Vedtak:
Forslag til budsjett godkjennes.
4

Årsrapport for
vannkvalitetsovervåkingen i PURA
2013 og faktaark

Anita B. redegjorde for årsrapporten for
vannkvalitetsovervåking i 2013 og faktaarkene for
tiltaksområdene. Det ble delt ut kart som viser
vannområdets inndeling i tiltaksområder.
Kartet legges ved referatet.
Årsrapport, faktaark og kart ligger på PURAs
hjemmeside:
Årsrapport: http://pura.no/publikasjoner/arsrapporterfor-overvakingen/
Faktaark: http://pura.no/2014/06/20/faktaark-forpuras-tiltaksomrader-2/
Kart: http://pura.no/2014/12/05/nytt-kart-over-pura/

Anita B.

Årsrapporten med faktaark tas til orientering.
5

Vannkvalitetsovervåking i PURA
2015

Anita B. redegjorde.
NIVA har overvåket og rapportert om vannkvaliteten i
PURA siden 2012 og er i 2014 inne i sitt 1. opsjonsår.
Det 2. opsjonsåret (2015) ble innløst innenfor fristen
01.11.2014.
Neste år gjennomføres det en ny anskaffelse av
tjenester innen vannkvalitetsovervåking i PURA.
Informasjonen tas til orientering. Styringsgruppen ber
om å bli holdt orientert om anskaffelsen i 2015.

2

Anita B.

6

Tiltaksanalyse for
PURA 2016-2021
Regional
forvaltningsplan med
tiltaksprogram

Anita B. orienterte om prosessen fra tiltaksanalyser i
vannområdene til de regionale planene for
vannforvaltning som nå ligger ute på høring. PURA
ønsker at eierkommunenes politiske organer samler
seg om en omforent uttalelse til de regionale planene
for vannforvaltning. Målet er å synliggjøre de
regionale planenes konsekvenser for PURAs
eierkommuner og det oppfordres til at kommunene
fatter noen viktige vedtak i den forbindelse. En samlet
saksfremstilling er behandlet i utvalg og
kommunestyrer i PURA og vedtakene sendes
vannregionmyndigheten.

Anita B.

7

Aktuelle saker i
PURA pr. desember
2014

Anita B. redegjorde for de viktigste sakene som
vannområdet jobber med akkurat nå. I tillegg ble det
orientert om viktige saker i 2015. En liste over
aktivitetene ble delt ut.
Listen over aktivitetene legges ved referatet.

Anita B.

8

Neste møte

Det tas sikte på at neste møte avholdes i
februar/mars 2015. Møtet holdes i forbindelse med
møte i rådmannskollegiet for å sikre best mulig
deltakelse. Anita avtaler neste møte med Trine.

9

Eventuelt

Ingen saker.

Trine Chr.
/ Anita B.

-

10

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

Deltakerantallet må økes. Det er svært uheldig at ikke
flere møter på styringsgruppemøtene i PURA.
Informasjonen som ble gitt av prosjektleder var god
og nyttig.

3

alle

