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Referat fra møte i Styringsgruppa 29.2.2012, kl. 10-13 
 

Sted: Nes rådhus, Formannskapssalen  

 
Til stede: Oddmar Blekkerud (Nes), Trond Løfsgaard (FMOA), Ivar Egeberg (Sørum), Christian 
Granli (Trøgstad), Eli Stensby (Ullensaker), Anne-Mette Øvrum (Sør-Odal), Lasse Juliussen 
(Nord-Odal), John Harry Skoglund (Fet), Øivind Sand (Rælingen) og Kristian Moseby 
(Prosjektleder). 
 
Forfall: Spydeberg, Askim, Eidsvoll, Eidsberg, Aurskog-Høland, Enebakk, Akershus FK. 
 

Sak Tema  Vedtak / oppfølging / til orientering Ansvar/frist 
10-12 Godkjenning av 

dagsorden/referat 
Alle presenterte seg.  
 
Vedtak: Referat fra 4.jan.2012 og dagsorden 
ble godkjent uten merknader. 

 
 
 
 

11-12 Deltakelse av Askim og 
Eidsberg kommune i 
vannområde Øyeren 

TO: Askim kommune har ubetydelige 
dyrkede arealer inn i vannområde Øyeren og 
har ingen innbyggere, hytter eller 
vannforekomster. Fylkesmannen har besluttet 
at Askim ikke deltar i vannområdet.  
 
Oppfølging: Prosjektleder sender 
informasjonsskriv til Askim. 
 
TO: Det har vist seg at Eidsberg kommune 
også har arealer inn i vannområde Øyeren. 
Kommunen ble invitert til styringsgruppe-
møtet den 29.2.12 og vil bli inkludert i 
fremtiden. Eidsberg har meddelt sine 
nøkkeltall (fordelingsmodellen), men ikke 
oppnevnt noen personer enda. 
 
Oppfølging: Prosjektleder følger opp 
Eidsberg kommunes videre deltagelse. 
 

 
 
 
 
  
 

PL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PL 

12-12 Organisasjonsstruktur/ 
Mandat for 
vannområde Øyeren 
 
 
 
 
 
 
 

TO: Forslag til organisasjonsstruktur og 
mandat for vannområde Øyeren ble fremlagt. 
Det var ingen kommentarer til mandatet 
annet enn å endre overskriften til: 
Vannområde Øyeren, Organisering, 
oppgaver og ansvarsfordeling.  
 
Vedtak: Fremlagt organisasjonsstruktur og 
dokumentet Organisering, oppgaver og 
ansvarsfordeling ble enstemmig godkjent. 

 
 
 
 
 
 

13-12 Godkjenning av 
fordelingsnøkkel 

TO: De små kommunene bidrar relativt mye 
mer enn de store kommunene. Nord- og Sør-
Odal var uenige i den foreslåtte modellen og 
ønsket å se nærmere på en alternativ 
fordelingsnøkkel med lavere grunnsum.  
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Vedtak: Den foreslåtte fordelingsnøkkelen 
ble godkjent ved flertallsavstemming (2 
motstemmer) 

14-12 Foreløpig budsjett 
2012 
 

TO: Det ble lagt frem forslag til budsjett. Det 
ble ytret ønske om å undersøke billigere 
konsulenttjenester, eventuelt muligheter for å 
benytte svenske konsulenter. Viktigheten av 
å følge Lov om offentlig anskaffelse ble 
påpekt. 
 
Vedtak: Foreløpig budsjett ble enstemmig 
godkjent. 
 
Oppfølging: Prosjektleder undersøker hvilke 
konsulentmuligheter som finnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PL 

15-12 Aktivitetsplan 2012 
 

TO: Forslag til aktivitetsplan ble fremlagt. 
Styringsgruppas godkjenning av 
aktivitetsplanen begrenser seg til det helt 
nødvendigste. Det ble diskutert hvilke 
saker/aktiviteter i VO Øyeren som trengs å 
tas opp politisk.   
 
Vedtak: Foreløpig aktivitetsplan ble 
enstemmig godkjent. 
Prosjektgruppa/Prosjektleder justerer planen 
etter behov. Det ble bestemt at 
prosjektgruppa og PL utarbeider felles 
saksfremlegg til rådmennene i de respektive 
kommunene, for de saker som skal opp til 
politisk behandling. Prosjektgruppa 
godkjenner dokumentene.  

 
 
 
 
 
 
 
PG/ PL 
 

16-12 Hjemmeside/logo 
 
 

TO: Prosjektgruppa /PL fremmet forslag om 
å etablere en egen hjemmeside og logo for 
vannområde Øyeren. Dette er viktig for å 
kunne tilgjengeliggjøre informasjon om 
vannområdet utad. De fleste andre 
vannområdene har eksterne hjemmesider 
istedenfor å benytte vannportalens 
”undersider”.  
 
Vedtak: Det ble enstemmig vedtatt å etablere 
hjemmeside og logo. Det skal søkes om 
midler til dette hos vannregionmyndigheten.  
 
Oppfølging: Det skal utarbeides forslag til 
hjemmeside på vannportalen.no eller 
eksternt. Medielinjer på VGS/grafisk 
designfirma forspørres om å lage utkast til 
logo. Det skal lages linker mellom 
Vannområdets hjemmesider og kommunenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PG/ PL 
 
 

 
PG/ PL 
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hjemmesider.   

17-12 Vesentlige spørsmål TO: Utkast til høringsdokumentet 
”Vesentlige vannforvaltningsspørsmål” ble 
fremlagt. Dokumentet sammenstiller dagens 
tilstand og hovedutfordringene for å nå 
målene om god økologisk tilstand i alle 
vannforekomster i vannområdet innen 2021. 
  
Vedtak/Oppfølging: Utkastet ble enstemmig 
godkjent. Sisteutkast utarbeides av prosjekt-
gruppa og prosjektleder og godkjennes av 
styringsgruppa via e-post. Dokumentet skal 
leveres til vannregionmyndigheten helst 
innen 19.mars, seinest 2.april.  

 
 
 
 
 
 
 

PG/ PL 
 

Innen 
19.mars 

18-12 Bestilling av 
overvåkningsdata / 
klassifisering 
 

TO: Enkelte vannforekomster i vannområde 
Øyeren er lite eller ikke undersøkt. For å 
kunne bestemme økologisk tilstand 
(klassifisere) i disse må overvåkning 
igangsettes i 2012 (eksempelvis av NIVA). 
Det skal lages et overvåkningsprogram for 
hele vannområdet. I foreløpig budsjett er det 
satt av noen midler til dette.  
 
Vedtak/Oppfølging: Det ble vedtatt å 
innhente anbud for overvåkning og 
klassifisering. Anbud sendes styringsgruppa 
per e-post for godkjenning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PG/ PL 

19-12 Orienteringssaker 
 

o Enebakk hyttetall 

TO: Enebakk hadde meldt inn feil antall 
hytter. Dette er nå endret fra 463 til 300 
hytter. 

 

20-12 Neste møte 
 

Vedtak: Neste møte blir 13.juni Nes Rådhus, 
10-14.  

 

21-12 Eventuelt 
 

o Vararepresentanter 
 
 

 
 

o Arbeidsplass 
prosjektleder 

 
 
 
 

 
 

o Referansegruppe 
oppstart 

 
Oppfølging: Medlemmer av styringsgruppa 
som ikke har oppgitt navn på 
vararepresentant sender dette til 
prosjektleder.  
 
TO: Prosjektleder har fått tilbud om å ha 
kontorplass i Trøgstad kommune istedenfor 
Skedsmo.  
Vedtak: Styringsgruppa hadde ingen 
innsigelser mot at prosjektleder bytter 
kontorplass. 
 
TO: Referansegruppe er ikke konstituert 
enda.  
Vedtak: Prosjektgruppa tar stilling til når 
dette skal gjøres.  

 
Medlemmer 
av SG 

 
Kristian Moseby     (Ref.) 


