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REFERAT 

 

Møte i Administrativ gruppe, Vassområde Hallingdal 
Dato: 13. august 2020, kl 12.00 – 12.35 
Sted: møtet ble avholdt digitalt på Teams 
 
Tilstede:  
Reidun Aaker, Ål kommune 
Kjell Erik Østdahl, Flå kommune 
Anders Halland, Nesbyen kommune 
Erik Bjøre, Krødsherad kommune 
Lars Einar Intelhus, Hemsedal kommune (logget på fra sak 20/2) 
Ellen Haakonsen Karr, Hemsedal kommune (logget på fra sak 20/2) 
Tonje Rundbråten, Viken fylkeskommune  
Elin M. Blixhavn, vannområdekoordinator (referent) 
 
Forfall: 

Ola K. Frogner, Hemsedal kommune 

Trond B. Augunset, Hol kommune 

Svein Eide, Gol kommune (ble ved en inkurie ikke innkalt, er blitt oppringt i ettertid, og hadde ikke noe 

å tilføye til sakene)  

 

 

Saksliste 
Sak 1/20 – Konstituere gruppe, og valg av leder. 
Sak 2/20 – Innspill til forvaltningsplan, konsekvensutredning. Se tidligere eposter. 
Sak 3/30 – Forslag om ny budsjettpost for 2021, «Skole- og barnehagefond», Elin presenterer. 
Sak 4/20 – Eventuelt   
 

 

Sak 1/20. Da det var noe forfall til møtet ble det bestemt at saken utsettes til neste møte, samt at 

Elin da også forbereder et utkast til mandat. 

 

Sak 2/20. Medlemmene i gruppa kom med innspill til utkastet. Flå spilte inn at de både skal bygge 

nytt hovedrenseanlegg (2000 PE) i neste planperiode, og lage ny VA-plan ila året. Kort diskusjon om 

saksbehandlerkapasitet vil utgjøre en flaskehals eller ikke. Innspill fra Hemsedal om endringer i RMP-

midler etter fylkessammenslåingen. Elin fikk fullmakt til å ferdigstille konsekvensutredningen, og 

sende den til vannregionmyndigheten innen fristen 1. september. 

 

Sak 3/20. Elin presenterte kort bakgrunnen for en ny budsjettpost «skole- og barnehagefond» etter 

mal fra Haldenvassdraget vannområde. Kort fortalt kan undervisningsinstitusjoner og studenter i 

dette vannområdet søke om tilskudd til f.eks analyse av vannprøver, transport, innleid ekspertise og 
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annet i forbindelse med undervisningsopplegg der vannmiljø er tema. Andre vannområder setter av 

fra 15 til 25 tusen til dette. De vannområdene som har slike fond erfarer at man får «mye for 

pengene», og at det er relativt lett å få omtale i lokal presse. Et prosjekt endte med at skoleklassen 

presenterte funnene sine for kommunestyret. Det vurderes som en fin mulighet for formidling. Tonje 

spilte også inn tips om «adopsjon av en bekk». Administrativ gruppe var positiv til ideen, men må se 

budsjettforslaget som helhet, før man kan ta stilling til saken. 

 

Sak 4/20. Ingen saker til eventuelt. 

 

Referent: Elin M. Blixhavn 

 

 

 

 

 

 

 

 


