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MØTEINNKALLING, SAKSLISTE OG SAKSFREMLEGG 

 

Møte i Vannområdeutvalget/styringsgruppa, Vassområde Hallingdal 

Dato: 10. juni 2020, kl 10.30 – 13.30 

Sted: Torpomoen, Ål kommune 

Saksbehandler: Elin M. Blixhavn, vannområdekoordinator 

Saksliste 

Sak 1/20: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Valg av to representanter til å godkjenne 

referatet. 

Sak 2/20: Endring av organisasjonsstruktur i Vassområde Hallingdal 

Sak 3/20: Eventuelt 

 

Sak 2/20: Endring av organisasjonsstruktur i Vassområde Hallingdal 

På bakgrunn av innspill fra Teknisk lederforum i Hallingdal er det utarbeidet en ny 

organisasjonsstruktur for Vassområde Hallingdal. Forslaget innebærer at styringsgruppa bytter 

navn til Vannområdeutvalg (VOU) og at det opprettes en administrativ gruppe med representanter 

på kommunalsjefnivå fra kommunene i vannområdet. 

 

Bakgrunn 

På møter i Teknisk lederforum høsten 2019 har det blitt diskutert om det ville være hensiktsmessig å 

endre organisasjonsstrukturen i Vassområde Hallingdal slik at TLF kan få en mer sentral rolle i 

gjennomføringen av arbeidet i vannområdet. For mange av tiltakene i den regionale tiltaksplanen er 

kommunene sektormyndighet, og det vurderes at lederne av teknisk sektor i kommunene vil ha den 

beste oversikten over pågående arbeid, kommunens planer og hvordan de ulike tiltakene best kan 

gjennomføres.  

Torsdag 30. april hadde leder av styringsgruppa, Solveig Vestenfor, kommunalsjef drift og utvikling i 

Ål kommune, Reidun Aaker og vannområdekoordinator et arbeidsmøte på Tingstugu i Ål, der 

organisasjonsstrukturen i Vassområde Hallingdal var ett av temaene som ble diskutert. Det ble da 

utarbeidet et utkast til ny organisasjonsstruktur. Denne er skissert under (Modum kommune ble føyd 

til i etterkant, da endringen i vannområdeinndelingen ble gjort kjent for oss). 

På TLFs møte 8. mai (avholdt på Teams), fikk vannområdekoordinator anledning til å presentere seg, 

status for arbeidet i vannområdet og det nye utkastet til organisasjonsstruktur. Utkastet fikk 

tilslutning fra TLF, men det ble påpekt at styringsgruppa bør bytte navn til Vannområdeutvalg. Dette 

vil gjenspeile arbeidsfordelingen i den nye organisasjonsstrukturen bedre, og er dessuten et mye 

brukt navn i andre vannområder. 
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Beskrivelse av ny organisasjonsstruktur 

 

Vannområdeutvalget (VOU) består av alle ordførerne i kommunene i Vassområde Hallingdal, samt en 

politisk valgt representant fra Viken fylkeskommune. VOU vil ha møter om lag to ganger per år, og 

skal behandle overordnede saker i vannområdet. Leder av VOU representerer vannområdets 

kommuner i Vannregionutvalget (VRU). Vannområdekoordinator er sekretær for VOU. 

Administrativ gruppe består av Teknisk lederforum (TLF) i Hallingdal, pluss representanter fra 

Krødsherad og Modum kommuner. Administrativ gruppe behandler alle saker i vannområdet, 

vannområdekoordinator forbereder sakene og deltar på møtene. Det avtales møter i administrativ 

gruppe ved behov. 

Referansegruppe og faggrupper opprettes ved behov. Faggrupper for landbruk og avløp benytter seg 

av eksisterende fagfora i Hallingdal, der representanter for Krødsherad og Modum inviteres med. 

 

Oppsummering 

Endringer i dagens organisasjonsstruktur er ønsket av teknisk lederforum, for å få en god 

gjennomføring av tiltaksfasen som vi nå er inne i. Den foreslåtte organiseringen vil gi Administrativ 

gruppe en sentral rolle i gjennomføringen av vannforvaltningsarbeidet. Den politiske forankringen av 

arbeidet med vannforskriften vil fortsatt være viktig, og dette ivaretas av at vannområdets øverste 

organ fortsatt skal bestå av ordførerne i kommunene i Vassområde Hallingdal. Å bytte navn fra 

Styringssgruppe til Vannområdeutvalg gjenspeiler endringene i organisasjonsstruktur.  

På bakgrunn av det ovenstående legges det derfor frem et forslag til ny organisasjonsstruktur i 

Vassområde Hallingdal, og styringsgruppa bes om å vurdere følgende forslag til vedtak i sak 2/20: 

 

Forslag til vedtak i sak 2/20: 

Styringsgruppa for Vassområde Hallingdal vedtar utkastet til ny organisasjonsstruktur, som beskrevet 

i saksfremlegget vedrørende saken. Styringsgruppa endrer samtidig navn til Vannområdeutvalg 

(VOU).   


