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

Styringsgruppen i PURA

Til stede:

Tom-Arne Tørfoss, Ås kommune, leder av styringsgruppen, møteleder
Wenche Folberg, Nesodden kommune
Elin Tangen Skeide, Viken fylkeskommune
Hilde Sundt Skålevåg, Statsforvalteren i Oslo og Viken (via Teams)
Otto Galleberg, Statsforvalteren i Oslo og Viken (via Teams)
Anita Borge, vannområdeleder PURA

Forfall:

Øyvind Henriksen, Nordre Follo kommune
Harald K. Hermansen, Frogn kommune

Møtested:

Lille sal, Ås kulturhus

Møtetid:

01.04.2022 kl. 12.00 - 12.30

Referent:

Anita Borge

Neste møte:

Høst 2022. Tidspunkt avtales senere

Vi startet møtet med en presentasjonsrunde.
Sak Tema
nr.

Vedtak/oppfølging

Ansvarlig

1

Godkjenning av Vedtak: Møtereferatet godkjennes. Legges ut på webmøtereferat fra siden til PURA.
møte 15.01.2021

2

Økonomi

• Revidert budsjett for PURA 2021
Anita redegjorde for revidert budsjett for PURA 2021.
Styringsgruppen hadde følgende kommentarer:
- Det er ønskelig at revidert budsjett vedtas i inneværende
år, det vil si før jul.
- Budsjettet justeres med et vedtak påfølgende år. (For
referentens egen regning, ikke fremført i møtet: Dette blir
vanskelig, siden vi ofte får tilskuddsmidler helt inn mot jul
hvert år.)
- Regnskapet for 2021 suppleres med forklaringer som
fremkom av saken.
- Overførte midler fra Miljødirektoratet kan settes inn i
opprinnelig budsjett siden det kan antas at størrelsen på
midlene vil være omtrent lik fra år til år.

Anita

Anita

Vedtak: Revidert budsjett for PURA 2021 tas til orientering.
PURA
Vannområde Follo / Oslo
www.pura.no

• Budsjett for PURA 2022
Anita redegjorde for forslag til budsjett for PURA 2022.
Notatet "Kostnadsdrivende prosjekter/aktiviteter i PURA
2022" ga en oversikt over hva midlene under konto
"Konsulenttjenester" skulle benyttes til i 2022. Notatet ble
gjennomgått og ligger ved referatet.

Anita

Styringsgruppen hadde følgende kommentar til budsjettet:
- det er ønskelig at den endelige størrelsen av bundet
driftsfond settes inn i budsjettet (For referentens egen
regning, ikke fremført i møtet: Dette blir vanskelig, siden
budsjettet settes opp i november/desember året før. Da kan
både inntekter og utgfifter ut året være noe usikkert og
endelig størrelse på bundet driftsfond er ikke kjent før etter
årsavslutning).
- tilskudd fra Statsforvalter budsjetteres med antatt sum.
Vedtak: Forslag til budsjett for PURA 2022 vedtas.
Styringsgruppens leder gis fullmakt til å gjøre
budsjettjusteringer knyttet til de forholdene som kom opp
på møtet.
3

Årsmelding for
PURA 2021

Styringsgruppen konstaterte at årsmeldingen var et grundig
og godt gjennomarbeidet dokument som gir god oversikt
over vannområdets aktiviteter.
Informasjonen tas til orientering.

4

Eventuelt

Wenche: Ønsker innspill fra Anita på en sak i
Kommunedirektørutvalget i KS. Wenche kontakter Anita
vedr. dette.
Elin: Politisk utvalg i vannregionen har møte 26. april. Sak
på dagsorden er hvordan politikerne kan jobbe for å følge
opp vannforvaltningsplanene og miljømålene. Anita gir
innspill til vannregionmyndigheten på dette.
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