2.2.2015
STYREMØTE NR. 1, 2015

REFERAT
STYREMØTE NR.1, 2015, BLE HOLDT HOS VAV 29.1.15 FRA KL. 13 – 14.30

Til stede:
Sigurd Grande, Oslo, leder
Stig Bell, styremedlem
Knut Bjarne Sætre, Bærum, styremedlem
Reidar Kveine, Bærum, Utvalg for vannmiljøtiltak
Knut Bjørnskau, Leder Utvalg for miljøovervåking
Svanhild Fauskrud, sekretær
Steinar Skoglund til stede under sak 6
1. REFERAT FRA STYREMØTE 14.11.2014
Referatene fra 14.11.2014 ble godkjent.
2. UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
- Frode Hult har tatt ansvar for å sammenstille tilbakemeldingene fra Fagrådskommunene
etter tiltak/strategier listet opp i rapporten «Indre Oslofjord 2013». Dette gir god
kompetanseoverføring mellom kommunene og hvordan den enkelte kommune tenker /gjør
tiltak for å følge opp ulike utfordringer. Sammenstillingen gir en god oversikt over hvordan
Fagrådskommunene styrer sin avløpsvirksomhet, samt regionalt samarbeidet. Endelig
rapport vil bli oversendt styret.
3. UTVALG FOR MILJØOVERVÅKING
- Første utkast av rapporten om avrenning av miljøgifter fra tette flater- litteraturstudium er
presentert i utvidet utvalgsmøte. Resultatet av litteraturstudiet kan munne ut i praktiske
handlinger. Rapporten vil bli presentert i workshop torsdag 12.mars der styret, begge
utvalgene, Miljødirektoratet og Statens vegvesen vil bli invitert.
- Rammeavtale fra 2015 med Norconsult om miljøovervåkning av Indre Oslofjord er signert.
4. INFORMASJON/AKTIVITET
- Uttalelse fra Fagrådet til utkast til regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma
2016-2021 er sendt Østfold fylkeskommune.
5. REVIDERT BUDSJETT FOR 2015
Forslag til revidert budsjett for 2015 ble fremmet pga økning i pris på miljøovervåkningen i
fjorden. Styret aksepterte revidert budsjett for 2015, datert 14.1.2015.
Omfanget av litteraturstudiet om avrenning av miljøgifter fra tette flater ble større enn tidligere
avtalte. Styret ga sin tilslutning til ekstrabevilling i forbindelse med forberedelser og deltakelse
på workshopen torsdag 12.mars 2015.
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6. FAGRÅDET I DAG
Vannforsyning har tidligere vært inne under Fagrådets paraply. Det ble tatt ut igjen i år 2003 og
deretter har Fagrådets fokus vært rettet mot fjorden og overvåkning av forholdene der. For et par
år siden kom det henvendelse fra Follo-regionen om å ta inn vannforsyning under Fagrådets
paraply igjen. Det er også kommet henvendelse fra Oslo om regionalt samarbeid mhp
vannforsyning i regionen og dette samarbeidet vil gjelde flere kommuner enn dagens
medlemskommuner. Styret ser viktigheten av at nye generasjoner finner samarbeidspartnere på
tvers av kommunegrensene.
På vestsiden av fjorden er det utført grundig kartlegging og etablert samarbeid mellom Asker,
Bærum og Glittre vannverk.
Det finnes ingen driftsassistanse i området vårt som kan være arena for kurs/seminar.
Konsulent Steinar Skoglund ble kontaktet da Fagrådet ser behovet for en utredning om
vannforsyning skal tas inn igjen under Fagrådets paraply. Utredingen må være ferdig medio mai
og vil bli tatt opp som sak på Fagrådets årsmøte 9.juni. Utredningen vil gi oss et historisk
tilbakeblikk samt drøftinger omkring vannforsyning som egen «organisasjon» innenfor eller
utenfor Fagrådets organisering. «Organisasjonen» vil ha samarbeid om reservevann, nødvann,
kursvirksomhet, etc. S. Skoglund skal innen fredag 13. februar gi tilbakemelding på mandat og
kostnadsoverslag for utredningen. Underveis i prosessen vil det være et par statusmøter.
7. EVENTUELT
- Sigurd presenterte Fagrådet for indre Oslofjord på kursdagene til TEKNA i Trondheim
- Driftsassistansen i Østfold ønsker samarbeid i saker som omhandler Oslofjorden
- Ingen kommentarer til møteplanen for våren 2015
MØTEPLAN VÅREN 2015 kl. 13 hos VAV i 1.etg i Herslebsgate 5:
Tirsdag 10.mars
Tirsdag 14.april
Tirsdag 19.mai
Årsmøte 9.juni 2015

Svanhild Fauskrud
Referent
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