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Sak Innhold Ansvar/Frist 

1 Referat fra forrige møte den 17.6.08 
Innkalling med saksliste og referat godkjent 
 

 
 
 

2 Årsmelding 2008- Budsjett 2009 
Det ble gitt orientering til årsmelding og regnskap 2008. 
Følgende skal utarbeides og ettersendes: 
• Noter til regnskap 2008 som viser hvordan prosjektmidler 

er benyttet og hvordan regnskapet er ført. 
• Vedlegg utskrift av budsjett 2009 med saldo for 

prosjektmidler og beregningsgrunnlag for kommunale 
betalingsandeler av driftsbudsjettet. 

Skedsmo kommune er formell arbeidsgiver og vertskommune 
for prosjektleder, og budsjett og regnskap fra og med 2009 
føres her. 
Se for øvrig vedlagt dokumentasjon. 
 

 
 
 
 

3 Aktivitetsplan 2009 
Planen ble gjennomgått. Styringsgruppa vil ha inn følgende 
punkter: 
• Folkemøte 2. halvår 2008 arrangeres i samarbeid med 

berørte- interesseorganisasjoner, næringsorganisasjoner og 
kommuner i Leiravassdraget. 

• Mediestrategi (del II) 

 
 



• Frist for samkjøring av de 2 vassdragsorganisasjonene til 
én organisasjon – ett vannområde,  foreslås fra 
styringsgruppa for Leira til 1.7.2009. Tilsvarende spørsmål 
fremmes for styringsgruppe Vannbruksplan Nitelva. 

• Presisering av hva frist for tiltaksgjennomføring under 
milepæler innebærer. 

Se vedlagt rettet aktivitetsplan. 
 
Det ble opplyst at fra 1.1.2010 blir vannregionmyndigheten 
overført fra fylkesmannen til fylkeskommunen. 
 

4 Høring av Vannforvaltningsplan Glomma/Indre Oslofjord 
Kort orientering om planens innhold med påfølgende 
diskusjon. Styringsgruppa sluttet seg til opplegget med at hver 
enkelt kommune får tilsendt styringsgruppas forslag til 
høringsuttalelse, og at hver enkelt kommune står fritt i å 
behandle og avgi egen høringsuttalelse til vannregionen. 
Vannområde-prosjektet avgir ikke egen uttalelse. 
Styringsgruppa vektlegger særlig følgende i sitt forslag til 
uttalelse: 
• Kostnader må presiseres og legges inn i 

forvaltningsplanen- event. ved oversending etter 
høringsuttalelsen. 

• Det understrekes hvor viktig statlige virkemidler er for 
måloppnåelse og kostnadseffektivitet. 

• Leirakommunene har generelt høye avløpsgebyrer i dag, 
og det er politisk ønskelig at disse ikke må økes 
uforholdsmessig for å nå målsetningene i vassdraget. 
Det vedlegges gjennomsnittstall for avløpsgebyrene for 
Leirakommunene. 

 
Fylkesmannen jobber med bedre kostnadstall for 
jordbrukstiltak samt kommunaltekniske tiltak utløst av 
vanndirektivet. Disse forventes å foreligge mai 2009. 
 
Forslag til høringsuttalelse utarbeides redaksjonelt i tråd med 
styringsgruppas konklusjoner, og oversendes kommunene. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fylkesmannen; 
(Haraldsen/ 
Aasberg) 
 
 
Prosjektleder 

5 Orientering Tiltaksanalyse/klassifisering av 
leirvassdrag/overvåking: 
Kort orientering med vekt på overvåkingsrapporten 2008. 
 

 
 

6 Eventuelt 
Hvordan forankres kommunale forpliktelser ihht. 
forvaltningsplanen i kommunestyrene ? 
Noe ulik praksis med hensyn til delegasjon til adm. 
Generelt behandles hovedplaner og gebyr/avgifts-regulativer 
politisk. Forvaltningsplanen vil også bli framlagt for politisk 
nivå, blant annet for å forankre faglige målsetninger/planer i 
budsjettmessige vedtak. 
Det var enighet om viktigheten av å informere godt og nøye 
om ambisjonene i vannbruksarbeidet, og å involvere flest 

 
 



mulig i forkant av bindende vedtak. 
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