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Sak 1/12 Revidering av plandokumenter for 2. gangs høring, samt utkast til
handlingsprogram

Det legges opp til en ca. 20 min presentasjon fra sekretariatet i saken, samt innspill og
diskusjon i plenum i etterkant.
Viktige vedlegg i saken som må lastes ned
Til denne saken er det utarbeidet en rekke dokumenter som er aktuelle å sette seg inn i.
De fleste dokumentene er tilknyttet vedleggene til møte i Vannregionutvalget 23. april
2015. Referat fra VRU-møtet 23. april 2015 er vedlagt.
Resterende dokumenter kan lastes ned fra Vannportalen under «møte i VRU 23. april»:
www.vannportalen.no/rogaland
Dokumenter som må lastes ned:
- Forslag til endring i prioriteringer i regional plan_ versjon 16. april 2015
- Oppsummering av høringsuttalelsene, foreløpig vurderinger og forslag til endringer i
plandokumentene, versjon; til VRU møtet 23.april 2015
- Utkast til Handlingsprogram vannregion Rogaland_ versjon 16. april 2015
Om videre fremdrift i planprosessen – regional plan og tiltaksprogram
Revidert fremdriftsplan for sluttfasen er som følger:
mai/juni for å drøfte innholdet planforslagene, m.v.

handlingsprogram fremlegges for godkjenning i
vannregionutvalget sitt møte 24. juni 2015. Deretter oversendes plandokumentene til
Fylkesutvalget i Rogaland og de andre berørte fylkene.
kene. Fylkesutvalget i
Rogaland behandler saken 1. september 2015.
(2. gangs høring) er 2. september – t.o.m. 16. oktober 2015.

blir fremlagt for vedtak i fylkestingene i desember 2015.
- og
miljødepartementet for godkjenning av Kongen i Statsråd.

Om foreslåtte endringer i regional plan
Foreslåtte endringer er beskrevet i dokumentet; «Oppsummering av høringsuttalelsene,
foreløpig vurderinger og forslag til endringer i plandokumentene». Særlig vil første del
være aktuell å sette seg inn i for å få oversikt over forslagene til endringer.
Prioriteringskapitlet er foreslått strukturert om. Forslag til ny tekst til prioriteringskapitlet i
regional plan, ligger i et eget dokument: «Forslag til endring i prioriteringer i regional plan».
Her er det foreslått at prioriteringene deles noe mer opp;
- Prioriterte nedbørfelt. Her er det viktig for Jæren vannområde å vurdere det som
gjelder sitt vannområde
- Prioriterte tiltaksområder. Her er 7 av de 9 tiltaksområdene som opprinnelig lå
samlet i høringsdokumentene plassert. Det er lagt inn geografiske prioriteringer
under hvert tiltaksområde.
- Prioriterte sektorovergripende virkemidler. Arealplanlegging og
tiltaksplaner/utredninger er plassert her. I tillegg er det beskrevet at
kunnskapsbygging gjennom problemkartlegging og tiltaksovervåking må prioriteres.
Presentasjonen i møtet vil ha særlig fokus på følgende tema;
1.Miljømål i sterkt modifiserte vannforekomster i vannkraftpåvirkede vannforekomster
2.Forslag på større fokus på brukerinteresser og brukermål (ny tekst vil bli utarbeidet+
konkrete forslag til brukermål i noen vannforekomster)
3.Forslag til endringer i prioriteringer i regional plan, inkludert forslag til prioriteringer av
nedbørfelt per vannområde
Om handlingsprogram
Det er nå utarbeidet et utkast til handlingsprogram som vil sendes på høring samtidig med
at regional plan og tiltaksprogram sendes til 2. gangs høring. Utkast til handlingsprogram
kan lastes ned fra Vannportalen under «møte i VRU 23. april»:
www.vannportalen.no/rogaland

Forslag til vedtak, sak 1/15:
1. Ryfylke vannområdeutvalg og Arbeidsgruppa er positiv til de endringene som
foreslås for regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland.
2. Ryfylke vannområdeutvalg og Arbeidsgruppa er positiv til innholdet i utkast til
handlingsprogram.

Sak 2/12 Koordinatorstilling i vannområdet fra 2016
Orientering ved sekretariatet

Vedlegg:
- Referat fra møte i Vannregionutvalget (VRU) 23. april 2015
- Notat – Vurdering av koordinatorer til vannområdene i Vannregion Rogaland fra 2016
Møte i VRU 23. april 2015
Vannregionutvalget (VRU) diskuterte behov for vannområdekoordinatorer i møtet 24. april
2015. Referat fra møtet er vedlagt, samt vedlegg til VRU-møtet – et notat om gir en
vurdering av behov for vannkoordinatorer fra 2016. Notatet beskriver også et forslag til
spleiselag
Vedtak i VRU, sak 9/15:
1. Vannregionutvalget er positive til at det ansettes vannkoordinatorer i vannområdene og
ber sekretariatet arbeide videre med å få på plass spleiselag.
2. Sekretariatet bes om å kontakte kommunene for å avklare om de vil delta i spleiselaget.
3. Sekretariatet bes om å kontakte kommunene for å høre om noen av de ønsker å være
arbeidsgiver for en vannkoordinatorstilling innenfor sitt vannområde.

Finansiering fra staten og forslag til spleiselag
Miljødirektoratet har i 2015 tildelt vannregion Rogaland kr 850 000 øremerket arbeidet i
vannområdene. Dette er et svært positivt signal, da potten har økt merkbart fra foregående
år. Det er ønskelig å få til aktivitet i alle vannområdene, og basert på de statlige midlene
synes det realistisk å kunne få til et minimumsnivå på 50 % stilling i hvert vannområde.
Forslag til spleiselag på 50 % stillinger per vannområde er beskrevet i notatet til VRUmøtet 23. april. For kommunene vil dette betyr en kostnad på ca kr 15-20 000 i året.
Stilling utover 50 %, må vurderes av det enkelte vannområde, og finansieres av
kommunene.
Arbeidet videre
Med bakgrunn i vedtaket i VRU, forbereder nå Rogaland fylkeskommune et brev som skal
sendes ut til alle kommunene i fylket. Formålet er å få til spleiselag på et minimum av en

50 % stilling per vannområde.
Sekretariatets vurdering
En 50 % stilling i vannområdet vil i stor grad kunne bidra til å bedre møteaktiviteten og
annen aktivitet i Ryfylke vannområde. De viktigste oppgavene som er beskrevet i notatet
vil kunne ivaretas i en slik stilling. Det er likevel åpenbart at en 50 % stilling ikke kan
avlaste kommunene i særlig grad på større konkrete prosjekter. Stillingen må i stor grad
brukes til samordning internt i vannområdet, samordning opp mot regionalt nivå, og
videreføring av de viktigste fellesprosjektene vannområdet har.
Regional plan og tiltaksprogram for vannregion Rogaland viser et stort behov for
interkommunalt arbeid i Ryfylke vannområde for å klare å oppnå miljømålene.
Flere steder bør det settes i gang sektorovergripende tiltaksplaner eller utredninger for å
avklare mer detaljert tiltaksbehovet. Dette krever tilrettelegging for møtepunkter mellom
sektorene og kommunene og faglig arbeid. Dette kan selvsagt kommunene gjennomføre
med egne ressurser, men erfaringsmessig har de færreste kommunene kapasitet til dette
utfra dagens ressursnivå.

Forslag til vedtak, sak 2:
1. Ryfylke vannområdeutvalg er positiv til at det opprettes en koordinatorstilling for
Ryfylke vannområde fra 2016, med arbeidssted i en kommune.
2. Ryfylke vannområdeutvalg anbefaler medlemskommunene til å opprette en 50 %
koordinatorstilling for Ryfylke vannområde fra 2016, med bakgrunn i at det for
tiltaksperioden er avklart et stort behov for interkommunalt tiltakssamarbeid for
renere vassdrag og fjorder.

Sak 3/12 Presentasjon – Resultater fra problemkartlegging i landbrukspåvirkede elver i
Rogaland
Rambøll har på oppdrag fra Fylkesmannen i Rogaland gjennomført problemkartlegging i
landbrukspåvirkede elever i Rogaland i 2014. Problemkartleggingen ble gjennomført i
vannområdene Dalane, Jæren og Ryfylke. Rapporten fra problemkartleggingen ble klar i mai
2015 og vil bli gjennomgått i møtet.
Presentasjon med fokus på resultater fra Ryfylke vannområde gis i møtet, ved Ørjan
Simonsen fra Fylkesmannen i Rogaland.
Deretter mulighet for diskusjon og synspunkter.

Eventuelt

