Oslo 20.3.2015
MØTE NR. 2-15, UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
Tid: 4.3.15, kl. 11.30 – 12.45
Sted: Bærum kommune
REFERAT
Tilstede: Reidar Kveine, Bærum; Andrej Nikolaev, Ski; Frode Hult, Oslo; Wenche Dørum, Nesodden;
Endre Hoffeker, Oppegård; Jan Fredrik Aarseth, Ås og Svanhild Fauskrud, sekretær
Frafall: Henrik Linnerud, Frogn; Ola Valved, Asker; og Jarle Drevdal, Røyken

1. Referat fra utvalgsmøte 22.1.2015
Referatet ble godkjent.

2. Info fra styremøte
-

Fagrådets styre har startet diskusjonen i forhold til om vannforsyning skal tas inn i Fagrådet
igjen. Konsulent Steinar Skoglund vil lede prosjektet om vannforsyning skal tilbake under
Fagrådets paraply.
Fagrådet har undertegnet kontrakt med Norconsult om overvåkningen i Indre Oslofjord fra 2015
til 2017 med mulighet for opsjon i to år til.
Minner om workshop onsdag 11.mars med tema Avrenning av miljøgifter fra tette flater.

3. Oppfølging av «Indre Oslofjord 2013- rapporten»
En stor takk til Frode for sammenstillingen av tilbakemeldingene fra alle Fagrådskommunene!
Oppfølging av «Indre Oslofjord 2013-rapporten», datert 30.01.15 er oversendt alle
styremedlemmene. Utvalget aventer videre arbeid med rapporten til den har vært diskutert i styret.

4. Driftsseminar 10.–11. november 2015
Komite for driftsseminaret 2015 er Jarle, Frode og Endre.
Frode vil be om tilbud fra ulike hoteller og bestille hotell før påske. Utstillere inviteres til å delta
både med utstilling og presentasjoner. Driftspersonell vil bli forespurt om ulike presentasjoner. I år
vil det ikke bli gruppearbeid eller parallelle sesjoner.

5. Eventuelt
- Noen av utvalgets medlemmer uteblir til stadighet fra møtene uten å gi tilbakemelding eller
-

sende stedfortreder. Fagrådets sekretær vil sende en henstilling til de kommunene det
gjelder. Samtidig oppfordres alle medlemmene i utvalget om å ha stedfortreder.
Det henstilles til utarbeidelse av en felles mal for å gi referanser til entreprenører som
utfører arbeid for de forskjellige Fagrådskommunene. Målet er at vi alle bruker samme mal
og legger ut alle referanser på hjemmesiden.
Ønske om å få laget en felles database for kontrakter vi bruker mot entreprenører.

Møter i utvalget våren 2015:

 Torsdag 7.mai i Oppegård kommune
Alle møtene begynner med lunsj kl. 11.30.

Årsmøte er tirsdag 9.juni 2015
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