Oslo, 27.05.2020
REFERAT, STYREMØTE NR. 4, 2020

Tid / Sted: 27.5.2020, kl. 13:00—14:25
Til stede:
Sigurd Grande, Leder
Knut Bjørnskau, Leder Utvalg for miljøovervåkning, møteleder
Mads Aulie, Bærum, Leder Utvalg for vannmiljøtiltak
Nils Erik Pedersen, Ås
Toril Giske, vara
Line Kristin Haug, sekretær

Saksliste:
1.

Referat fra styremøte 23.4.2020
• Referatet er godkjent. Godkjente referat skal signeres ved anledning.

2.

Utvalg for drikkevann og vannmiljøtiltak
• Utvalget hadde et møte for to uker siden på Teams. Det blir et nytt utvalgsmøte
17. juni, på VAV. Driftsseminaret til høsten planlegges som vanlig. Det skal
sendes ut en «save the date» før sommeren, men sjekke om det er noe spesielt i
henhold til evt. FHI-krav og møtevirksomhet før invitasjonen sendes ut.
• DV-system: purret opp denne da det var noen av kommunene som ikke hadde gitt
tilbakemelding.
• Gemini-fagdag ble avholdt via Teams.
• Mads har vært i møte om samarbeidet av regulering, regionalt
vannforsyingsarbeid. Ønskelig å få tatt dette inn i Fagrådet, f.eks. at Sweco holder
en presentasjon på førstkommende møte i utvalg for vannmiljøtiltak, i midten av
juni. Det er også aktuelt for styret å holdes orientert i denne saken.
- Invitere til et regionalt møte for aktører som har vært med (NVE, Glitre,
Enebakk, MOVAR samt fagrådets medlemmer, muligens også Mattilsynet).
- Fagrådet inviterer til regionalt møte vedr dette? Fortrinnsvis fysisk møte, ergo
er det best å sette over sommeren. Sjekk med Sweco. Line finner ut når
rapporten er ferdigstilt og ser på å booke et møterom i august. Kombineres
med et styremøte?
• Arbeid med vannforsyning. Ref. modellen ovenfor, men ønsker å ha en workshop
og ta med vannbehandlingsanleggene, over sommeren for å ta opp temaene som
rører seg. Fagrådet har et viktig arbeide med å skape nettverk og jobbe på tvers av
kommunene, spesielt på driftssiden. Spørsmålet er: Hvilken form er best, hva er
viktigst og hva er behovet? Workshop for bred diskusjon etter sommeren kan
være et godt utgangspunkt.
• Også et utvalg for drikkevann. Oppdatere innkallinger, nettsider med endringer
med navn og omfang; drikkevann og vannmiljøtiltak. Det bør skrives en liten sak
på nettsidene, om hva som er tatt inn. Dette bør også inn i årsberetningen 2019.
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3.

Utvalg for miljøovervåking
• Det jobbes med anskaffelse til risikovurderingen. Kontraktstrategien er på plass,
og det jobbes med det som snart skal sendes ut i markedet nå.
• Niva har utarbeidet sin årsrapport, men trenger å gå en
tilbakemelding/kvalitetssikre på denne. Et faktaark, en forenklet versjon, skal også
utarbeides av NIVA.
• Sjekke opp om Ketil, UiO skal ha en delleveranse i årsberetningen. Usikkert om
det ble gjennomført i fjor, uklart om dette er årlig eller annet hvert år.
• Utvalgsmøte(r) i juni. Kvalitetssikre årsrapport Niva m.m.

4.

Informasjon/aktivitet
•

•

1.utkast Årsberetning 2019
- Gjennomgang av årsberetning. Kommentar: Fikk riktig versjon fra Marit
Norli, NIVA tidligere i dag. Vektoriserer logoen, nye bilder i neste utkast.
- Til Nivas årsberetning; legge til noe fra årsrapporten (ref. kapittel 8) for å få
med et kritisk og fremtidig perspektiv - om oksygen og klassifiseringer.
- Ferrybox-delen kan nok kuttes ned på, får for stor del i årsberetningen.
- I årsberetningen må det også skrives noe om utvalg for drikkevann og
vannmiljøtiltak. Legge til noe om vannmodellen og regional vannforsyning.
Sigurd ber Lars Hem skrive noen ord. Denne legges etter vannmiljøtiltak i
rapporten. Navnene til vannområder skal også med, under ass. medlemmer.
- Årsberetningen bør sendes ut før sommeren.
Risikovurdering av forurensede sedimenter i Indre Oslofjord.
Status anskaffelsesprosessen. Vi regner med konkurranse mellom 3-4 da dette er
et attraktivt oppdrag. Stram fremdrift.

5.

Eventuelt
• Nordre Follo Renseanslegg: presentasjon om diskusjon utvidelse av renseanlegg.
• Niva og faktaark. Niva skal komme med et forslag til et utkast for en popularisert
utgave. Første øvelse med komprimert fakta-ark. Trolig mer interesse for fjorden
fremover jf. myndighetssatsing og publikum.
• Valg 2020. Alle som er på valg ønsker å søke gjenvalg.

6.

Møteplan høsten 2020
- Høsten 2020. Booker et første styremøte over sommeren for å se på tidspunkt for
årsmøte.
- Forslag om nytt styremøte på Teams før sommeren, blant annet for å se på neste halvår.
Forslag om kort styremøte 18.6, kl. 13.
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