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Referat fra møte i administrativ gruppe 30.01.2012, Skedsmo rådhus 
Vannområde Øyeren 
 
Neste møte: Tirsdag 14. februar kl 9-13.  
Sted: Møterom – Servicetorget i Nes Rådhus, Årnes.  
 
Til stede: Trond Syversen (Aurskog-Høland), Marie Strand (Ullensaker), Hilde Birkeland 
(Akershus FK), Leiv O. Knutson (Nes), Torunn Hoel (Sørum), Simon Haraldsen 
(Fylkesmannen O/A), Tor Fodstad (Eidsvoll), Tom G. Bengtson (Rælingen), Morten A. 
Kirkemo (Fet), Stein Rosten (Enebakk), Marit Haakaas (Trøgstad), Frode Frogner (Nes), 
Oddmar Blekkerud (Nes) og Kristian Moseby (Prosjektleder).  
 
Forfall: Nord-Odal, Sør-Odal, Spydeberg, Askim. 
 
Sak Tema  Vedtak / oppfølging / til orientering Ansvar 
1/12 • Velkommen, 

godkjenning av 
dagsorden 

Til orientering:  
Det ble ønsket velkommen 

 
 
 
 

2/12 • Presentasjonsrunde TO: 
Alle presenterte seg. 

 
 
 
 
  

3/12 • Konstitusjon av 
administrativ 
gruppe 

Vedtak:  
Leiv Knutson ble valgt til leder, mens Marit 
Haakaas ble valgt som nestleder av administrativ 
gruppe i vannområde Øyeren (begge 
enstemmig). Prosjektleder skal ha 
sekretariatsfunksjon, mens de øvrige på møtet er 
medlemmer av gruppa (unntatt Oddmar 
Blekkerud og Frode Frogner fra Nes kommune).   

 
 
 
 
 
 

4/12 • Orientering om 
vanndirektivet 

 
 

TO:  
Prosjektleder orienterte generelt om 
Vanndirektivet. 

 

5/12 • Vararepresentanter 
kontaktinformasjon 

 

Oppfølging:  
Liste for kontaktinformasjon ble sendt rundt. De 
som ikke skrev på vararepresentant for 
administrativ gruppe ble bedt om å sende dette 
på mail til prosjektleder eller ta informasjonen 
med til neste møte (14. februar).  

ALLE 

6/12 • Informasjonsflyt 
 
 

Vedtak:  
Informasjonsflyten mellom gruppene i 
vannområdet ble diskutert. Alle referater fra 
møter i styringsgruppe, administrativ gruppe + 
faggruppene skal distribueres til alle som er med 
i arbeidet med vannområdet.  
 
Det ble ytret ønske om å lage hjemmeside for 

*PL 
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vannområde Øyeren. Innstilling blir sendt 
styringsgruppa og det skal søkes midler hos FM 
og FK.  
 
*PL sender ut oversikt over kontaktinformasjon 

7/12 • Møtearenaer 
 
 

Vedtak:  
Det ble vedtatt at administrativ gruppe skal ha 
rullerende møtearenaer. 

 

8/12 • Kommunenes 
deltakelse 

 
 

TO:  
Det ble diskutert om kommuner med små arealer 
innenfor vannområde Øyeren skal delta/bidra på 
lik linje med de kommunene med store arealer. 
Det er også noe tvil til om Askim har arealer inn 
i vannområde Øyeren (Fylkesmannen i Østfold 
er ansvarlig for inndelingen av vannområder i 
Østfold). Alle berørte kommuner skal i 
prinspippet bidra. Det ble ikke noen avklaring 
rundt dette temaet.   

*PL 

9/12 • Økonomi / budsjett 
/ 
finansieringsmodell 

 

TO:  
Komplett oversikt over foreslått 
fordelingsnøkkel ble fremlagt. I tillegg ble en 
alternativ fordelingsnøkkel (Hurdal/Vorma) vist 
som eksempel. Disse ble diskutert. Endelig 
godkjent modell vil årlig bli indeksregulert og 
må inkluderes i kommunenes budsjetter.  

 

10/12 • Opprettelse av 
faggrupper 

 
 

Vedtak: 
Aktuelle kandidater til faggrupper ble diskutert, 
der landbruk, vann og avløp, samt 
vassdragsgruppe ble nevnt. Det ble besluttet å 
avvente med å opprette faggrupper pga tidspress.  

 

11/12 • Referansegruppe 
 
 

Vedtak: 
Aktuelle kandidater til referansegruppe ble 
diskutert. Det ble besluttet å avvente med å 
opprette referansegruppe pga tidspress. 

 

12/12 • Karakterisering, 
status 

 

TO: 
PL redegjorde for status for karakterisering i 
vannområde Øyeren. Det gjenstår å fullføre 
karakterisering i tre kommuner (Enebakk, Sørum 
og Trøgstad). Siste karakteriseringsmøte blir 
avholdt 9. februar, og Fylkesmannen vil deretter 
sende ut kvalitetssikringsnotater til de siste 
kommunene. Det skal lages et 
karakteriseringsnotat som skal leveres til 
Akershus FK (**VRM) 1. mars.  

***FM/ 
*PL 

13/12 • Vesentlige 
spørsmål 

 

Oppfølging: 
Hver kommune får tilsendt utkast av dokumentet 
”Vesentlige spørsmål” og konfererer med sine 
respektive fagpersoner/aktuelle personer. 
Innspillene samles og gåes gjennom neste møte 
14. februar, og deretter på styringsgruppemøte 

ALLE/*PL 
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den 29. februar. Frist for levering av Vesentlige 
spørsmål til Akershus FK (**VRM) er 2. april. 

14/12 • Eventuelt 
 
 

Vedtak: 
a) Det ble bestemt at møter generelt skal 
avholdes på formiddagen, slik at man har 
mulighet til å gjennomføre eventuelle andre 
møter samme dag.    

 

*PL= Prosjektleder 
**VRM = Vannregionmyndighet 
***FM = Fylkesmannen 
 
Kristian Moseby (ref.) 


