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

Styringsgruppen i PURA

Til stede:

Trine Christensen, leder av styringsgruppen, møteleder
Wenche Folberg, Nesodden kommune
Jane Short Aurlien, Ski kommune
Anita Borge, vannområdeleder PURA

Forfall:

Lars Henrik Bøhler, Oppegård kommune
Harald K. Hermansen, Frogn kommune
Pia Eide Husstad, Akershus fylkeskommune
Gro Herheim, Nordre Follo kommune, observatør
Trond Løfsgaard, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, observatør

Møtested:

Kulturhuset, Ås kommune, møterom Store salong

Møtetid:

25.04.2018 kl. 09.00 - 10.30

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

Tidspunkt avtales senere

Sak Tema
nr.

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

1

Godkjenning av
møtereferat fra
møte 22.09.2017

Vedtak:
Møtereferatet godkjennes og legges ut på web-siden til
PURA.

Anita B.

2

Prosjektorganisering

• Status for sammensetning av og deltakelse/mangel på
deltakelse i gruppene. Endringer siden 22.09.2017

alle

Styringsgruppen:
Akershus fylkeskommune: Pia Eide Husstad har gått inn
for Per Kierulf.
Prosjektgruppen:
Mattilsynet ved Sarita Winsevik har gått inn i gruppen
som assosiert medlem.

PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

Listen over prosjektdeltakere legges ved referatet.
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.
3

Økonomi

● Revidert budsjett for PURA 2017
Anita redegjorde for revidert budsjett.

Anita B.

Vedtak:
Revidert budsjett for 2017 vedtas.
● Budsjett for PURA 2018
Anita redegjorde for budsjettet.
Vedtak:
Budsjett for 2018 vedtas.
4

Årsmelding for
vannområdets
administrasjon
2017

Anita redegjorde for årsmeldingen. Punkter å merke seg:
- lav møtehyppighet i forhold til aktivitetsnivå og
oppnådde resultater
- solid økonomi, viktig ift. kommende prosjekter og
forutsigbarhet i gjennomføringskraft og -evne
- aktivitetsnivået er høyt, vi har en bred kontaktflate
- vannkvaliteten viser en stabilitet med noen variasjoner
fra år til år. Klimaeffektene har betydning, disse
maskerer av og til effekten av våre tiltak. Uten tiltak ville
antagelig økologisk vannkvalitet vært dårligere.
Informasjonen tas til orientering. Årsmeldingen legges
frem i de respektive politiske utvalg i kommunene.

5

Årsrapport for
vannkvalitetsovervåking i PURA
2017

Anita redegjorde for status for årsrapporten. Den vil i år
bli noe forsinket på grunn av sykdom hos oppdragstaker
og forsinket leveranse av data fra Landbruksdirektoratet.
Styringsgruppen oppfordret til at det jobbes for å få
årsrapporten ferdigstilt og publisert før sommerferien.

Anita B.

alle
Anita B.

Informasjonen tas til orientering.
6

Utslipp av septik
fra fritidsbåter i
Oslofjorden –
status for arbeidet
i PURA

Anita redegjorde. Felles politisk sak ble 02.11.2017
oversendt kommunene. Status for behandling i
kommunene, iht. informasjon fra saksbehandlere:
Nesodden: Politisk vedtak i utvalg og kommunestyre.
Forskrift på høring, felles høring med Frogn.
Frogn: Politisk vedtak i utvalg om at forskrift skulle
legges ut på høring. Felles høring av forskrift med
Nesodden.
Oppegård: Planlegger politisk behandling i løpet av året.
Ås: Politisk vedtak i utvalg. Planlegger behandling i
kommunestyret i løpet av året.
Informasjonen tas til orientering.

2

Anita B.

7

Kommunikasjon/
Seminarer/
workshops

PURA fyller 10 år i mai. Dette markeres med et
jubileumsseminar på Ingierstrand Bad Restaurant
08.05.2018.
Anita redegjorde for status for planleggingen av
seminaret. Pr. nå er 100 personer påmeldt.
Påmeldingsfrist: 27.05.2018.

Anita B.

Informasjonen tas til orientering.
8

FoU-rapport:
"Kommunesektorens
kostnader med
vannforskriften"

Anita redegjorde for rapporten, som er et sluttprodukt av
et FoU-prosjekt i regi av KS (Kommunenes
sentralforbund).
Rapporten understreker betydningen av kommunenes
bidrag i arbeidet for rent vann. Den gir en god oversikt
over kostnader, statlige tilskudd, vannområdenes rolle
og finansiering av vannområdene, behov for fremtidige
tilskudd og vurdering av tilskuddsordninger.
Anita deltok på seminar hos KS der rapporten ble
presentert. Se strømming av seminaret og link til
rapporten her.

alle

Informasjonen tas til orientering.
9

Aktuelle
aktiviteter i
PURA pr.
april 2018

Anita redegjorde for de viktigste aktivitetene i
vannområdet akkurat nå.

Anita B.

Listen over aktiviteter legges ved referatet.
Informasjonen tas til orientering.

10

Eventuelt

Det ble diskutert om det skulle innføres en ordning med
vara for de som ikke kunne delta på møtene i
styringsgruppen i PURA.
Vedtak:
Styringsgruppens medlemmer sender ingen vara til
møtene når de selv ikke kan stille. Medlemmene
oppfordres til selv å sette av tid til møtene og stille på
disse.

-

11

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

Kommentarer: PURA fremstår som et interkommunalt
samarbeid som er profesjonelt, ordentlig og oversiktlig.
Man skjønner hva det dreier seg om. PURA har en fin
tilnærming til kommunene.
Det var et godt møte, mye å lære.

3

alle

