Oslo 5.9.19
MØTE NR. 3 -19, UTVALG FOR VANNMILJØTILTAK
TID: 3.9.19, KL. 13.10 – 14.45
STED: ÅS KOMMUNE
REFERAT
Tilstede: Jan Fredrik Aarseth, Ås; Mads Aulie, Bærum; Siv Merethe Pedersen, Nesodden; Honar Ahmed
Said, VIVA IKS; Eirunn Dvergsnes, Frogn; Eivind Dalevold, Asker og Svanhild Fauskrud, sekretær
Forfall: Shima Bagherian, Oppegård og Magnus Olsen, Oslo

1. Referat fra utvalgsmøte 8.5.2019
Referatet fra utvalgsmøte 8.5.2019 ble godkjent.

2. Prosjekt DV-system
Utvalget ønsker å se på fagrådskommunenes bruk, tilgjengelighet og arbeidsflyt gjennom de
ulike systemene. Før forespørselen sendes ut til minst tre konsulentfirmaer, sender Eivind ut
spørreskjema, med bla. følgende spørsmål som omhandler selve systemet, brukere,
funksjon, positivt med systemet og hva som savnes i systemet, til fagrådskommunene via
utvalgets medlemmer.
I forespørselen må vi be om erfaringer fra tilsvarende arbeid og om referanser. Pris vil telle
70% og kompetanse/kvalitet teller 30%.

3. Saker fra styremøte 28.8.2019
-

Ettersender gjeldende mandat for utvalget for kommentering etter endringene i vedtektene.
Sekretærfunksjonen utlyst internt i VAV uten innkomne søknader.
Høstmøte er berammet til torsdag 5.desember kl. 11 – 15 hos VAV. Møtet starter med en enkel
lunsj.
Styret kommer til å foreslå en prisregulering ihht. konsumindeksen av kontingenten til kr. 4,00
pr innbygger.

4. Vannforsyning inn som tema i utvalget
På årsmøte ble det vedtatt at drift vannforsyning skal inn i utvalget, mens overordnede saker mhp
vannforsyning skal drøftes i styret. Er det behov for endring i utvalgets størrelse etter at
vannforsyning tatt inn.

5. Driftsseminar 30.-31. oktober 2019 på Son Spa
- Årets komite er: Mads – Bærum, Jan-Fredrik – Ås og Shima – Oppegård.
- Frode har takket ja til å være møteleder.
- Endelig program med bindende påmelding sendes ut etter komiteens møte 6.9.19, dvs. i
begynnelsen av uke 37.
- Hjemmesiden oppdateres etter at endelig programmet er sendt ut.
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6. Gemini – temadag 12.6.2019
Vellykket temadag.
Muligens ny temadag i løpet av desember eller på nyåret, da med få temaer som de kan fordype seg
mer i.

7. Eventuelt
-

Er det mulighet for at utvalget kan lage temadag på modellering vann i løpet av våren 2020?
Drammen kommune har fokus på vannledninger, beredskap og planlegging fornyelse.
Vi må drive PR for FB-siden vår.

Møter i utvalget høsten 2019:
−
−

Tirsdag 8.oktober i Oppegård kommune
Torsdag 14.november i Asker kommune

Høstmøte/ekstraordinært årsmøte blir torsdag 5.12. hos VAV, Herslebsgate 5
Svanhild, referent
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