Vannregionutvalg og referansegruppe
vannregion Glomma

Vår ref.: 270983/2018 - 2016/459
Deres ref.:
Dato: 18.12.2018

Innkalling og invitasjon til møte i vannregionutvalget i vannregion
Glomma
Vannregionmyndigheten for vannregion Glomma ved Østfold fylkeskommune innkaller til
møte i vannregionutvalget i vannregion Glomma. Referansegruppa i vannregion Glomma
inviteres også.
Tid: Torsdag 24. januar 2019 kl. 11.30-14.30
Sted: Thon Conference Universitetsgaten, Universitetsgata 26, Oslo
Påmelding innen 21. januar til: https://response.questback.com/ofk/nptfnr8tpl
Evt. spørsmål kan rettes til Helene Gabestad, tlf. 928 12 723, e-post: helenega@ostfoldfk.no.

Bakgrunn
Det innledes nå en ny periode for oppdatering og justering av regionale
vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram for vannregion Glomma og for de norske delene av
vannregion Västerhavet (Grensevassdragene). Gjeldende vannforvaltningsplaner ble godkjent
i 2016 og gjelder til slutten av 2021. Oppdaterte planer og tiltaksprogram skal være gjeldende
fra 2022 til 2027.
Planrullering med oppdatering av vannforvaltningsplanene for hele landet startet opp høsten
2018. Vannregionene har jobbet med å utarbeide høringsdokumentene Planprogram og
Hovedutfordringer i vannregionen. Det enkelte vannområde utarbeider dokumentet
Hovedutfordringer i vannområdet, som skal ligge som vedlegg til vannregionens dokumenter.
Disse dokumentene skal på høring fra 1. april til 30. juni 2019:



Planprogram
Hovedutfordringer i vannregionen og vannområdene

Klimaseksjonen
Postadresse: Postboks 220
Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg
Telefon: 69 11 70 00

E-post: postmottak@ostfoldfk.no
Internett: www.ostfoldfk.no
Org.nr.: 842 952 972
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Miljødirektoratet har laget maler for høringsdokumentene. I vannregion Glomma har vi
gjennomført arbeidsmøter med vannområdelederne, fylkesmenn, fylkeskommuner og statlige
sektormyndigheter høsten 2018. Formålet har vært å få innspill i arbeidet med
høringsdokumentene.
Høringsdokumentene skal på 3 måneders høring fra 1.4.2019-30.6.2019. Det blir politisk
behandling av dokumentene i fylkeskommunene i februar og mars.
Før dokumentene sendes til politisk behandling skal det oppnås enighet om dokumentene i
vannregionutvalget (VRU).

Program
Møteleder: Johan Edvard Grimstad (Sp), Østfold fylkeskommune, leder av vannregion Glomma

Registrering og servering av enkel lunsj kl. 11.30. Møtestart kl. 12.00
Tid
12.00-12.10
12.10-12.25

12.25-12.45
12.45-13.00
13.00-13.40
13.40-14.15
14.15-14.30
14.30-15.30

Tema
Velkommen
Videre organisering av vannforvaltningsarbeidet
og endring av vannregionene i samsvar med
regionreformen
Rullering av regionale vannforvaltningsplaner
Pause
Presentasjon og godkjenning av Planprogram
Presentasjon og godkjenning av
Hovedutfordringer
Oppsummering og avslutning
Møte i styringsgruppa i vannregion Glomma

Hvem
Johan Edvard Grimstad
Johan Edvard Grimstad

Hilde Rønning
Hilde Rønning
Helene Gabestad
Johan Edvard Grimstad

Forslag til Planprogram, Hovedutfordringer i vannregionen og Hovedutfordringer i
vannområdene blir lagt ut på www.vannportalen.no/glomma 18. januar 2019.
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Med hilsen

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert av
Johan Edvard Grimstad
Østfold fylkeskommune
Leder av vannregion Glomma

Vedlegg:
1

Adresseliste

