1 av 3

SEKSJON FOR PLAN OG MILJØ
Saksbehandler: Tanja Øverland

Vår dato
02.06.2016
Deres dato

Vår referanse
15/09349-7 : ---, K54
Deres referanse

MØTEREFERAT
Referat fra
Møteleder
Referent
Deltakere

Fravær

:
Møtedato : 19.04.2016
: Terje Damman
Møtested : Fylkeshuset i Vest-Agder
: Tanja Øverland og Kristin Uleberg
: Terje Damman (Leder for vannregionmyndigheten), Thor Jørgen Tjørhom(Ordfører i Sirdal),
Margrethe Handeland (Ordfører i Hægebostad), Helge Sandåker (Ordfører i Marnardal), Leiv Rygg
(Ordfører i Bygland), Anders Christiansen (Ordfører i Birkenes), Kirsten Helen Myren (Ordfører på
Vegårshei), Berit Weiby Gregersen (AAFK)
: Reidar Saga

Møte med lederne av styringsgruppene i vannområdene om organisering av
vannområdene i vannregion Agder
Kort om bakgrunn for møte:

Regional plan for vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021 er nå inne til
godkjenning hos Klima- og miljødepartementet, og etter utsettelser skal den etter planen
godkjennes innen juni 2016.

I prosjektperioden fra 1.1.2012 og frem til 1.7.2015 har vannområdene hatt en
organisering med styringsgrupper og arbeidsgrupper og ble koordinert av en prosjektleder
som var ansatt i en vertskommune. Arbeidet til prosjektleder har vært å koordinere
arbeidet med å utarbeide oversikt over vesentlige påvirkninger i vannområdet og å
gjennomføre en tiltaksanalyse for hvert enkelt vannområde. Dette arbeidet har vært et
viktig grunnlag for den regionale vannforvaltningsplanen.

På det meste var det ansatt 4 prosjektledere i vannregion Agder fordelt på 7 vannområder.
Stillingene ble finansiert som et spleiselag mellom kommuner, vannregionmyndighet,
fylkeskommuner og fylkesmennene (gjennom skjønnsmidler). For videre oppfølging av
vannforskriften og den regionale planen ble det forsøkt å videreføre denne ordningen etter
prosjektperioden faste koordinatorstillinger for vannområdet med samme
finansieringsmodell som tidligere. Det var kommuner som ikke ønsket å videreføre
ordningen med samme finansieringsmodell og stillingene ble derfor avviklet 1.7.2015. Det
ble isteden opprettet en 100 % vannområdekoordinatorstilling i vannregion Agder, hos
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vannregionmydigheten (Vest-Agder fylkeskommune), med ansvar for oppfølging i alle 7
vannområdene.

Målet med møtet var å drøfte fremtidig organisering og også å forsøke å konkludere med
hva som vil være hensiktsmessig organisering av vannområdene for oppfølging av
regional vannforvaltningsplan, tilhørende tiltaksprogram og lokale tiltaksanalyser. Til slutt
ble også kommunenes deltakelse i Vannregionutvalget (VRU) drøftet.
I forhold til videre organisering i vannområdene så var erfaringene fra det tidligere arbeidet
i vannområdene at styringsgruppene har fungert mindre bra, prosjektgruppene og
temagruppene har fungert bra.

Det ble i møtet påpekt at vannregionmydigheten og fylkeskommunene må ha en sentral
rolle i dette arbeidet. Arbeidet er fremdeles svakt forankret i kommunene, spesielt politisk.
Det var også fokus på at arbeidet nå er i en driftsfase, og at arbeidet må organiseres ut i
fra det. Det er derfor naturlig at arbeidet i denne fasen er administrativt. Politikerne har
gjort sine prioriteringer som er politisk behandlet og forankret i Regional plan for
vannforvaltning for vannregion Agder 2016-2021.
Dersom det skulle oppstå nye problemstillinger av politisk karakter må politikerne
involveres, men dette skjer via kommunens administrasjon.

Så lenge dette arbeidet nå er i en driftsfase, er det enighet om at det vil være størst behov
for administrativ deltakelse i vannområdene og det vil være viktig ta vare på det som har
fungert bra, og opprettholde de opprinnelige prosjektgruppene.
Konklusjonen er derfor at det i denne fasen ikke nødvendig å opprettholde
styringsgruppene i vannområdene.

Den endelige avgjørelsen gjøres av kommunene i vannområdene, som står fritt til å
opprette en form for politisk styring dersom dette anses som nødvendig. Dette må evt. det
enkelte vannområdet/kommunene selv ta ansvar for.

VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE

Vannregionmydigheten orienter alle kommuner i vannregion Agder om endringen i
organiseringen.
I forhold til kommunenes deltakelse i Vannregionutvalget som i dag er en fra hvert
regionråd, så var det enighet om at per i dag er dette en tilfredsstillende løsning.

3 av 3

