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REFERAT 

 

Møte i Vassområdeutvalget, Vassområde Hallingdal 

Dato: 23. april 2021, kl 09.30 – 11.00 

Sted: Teams 

 

Tilstede:  

Solveig Vestenfor, Ål kommune (leder av VOU) 

Knut Martin Glesne, Krødsherad kommune (nestleder) 

Petter Rukke, Hol kommune 

Petter Owesen, Hemsedal kommune (vara for Pål Terje Rørby) 

Heidi Granli, Gol kommune 

Tore Haraldset, Nesbyen kommune 

Merete Høntorp Gandrud, Flå kommune 

 

Fraværende 

Ved en inkurie ble ikke Teams-invitasjonen sendt til Erik Kaupang og Eli Hovd Prestegård (vara), Viken 

fylkeskommuner.  

 

Andre: 

Elin Tangen Skeide, avdelingsleder miljøavdeling, Viken fylkeskommune (politikerstøtte/observatør)  

Elin M. Blixhavn, vannområdekoordinator, Vassområde Hallingdal (referent) 

 

 

Saksliste 

Sak 1/21: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Valg av to representanter til å godkjenne 

referatet. 

Sak 2/21: Utkast til høringssvar fra Vassområde Hallingdal til revidert regional vannforvaltningsplan 

for Innlandet og Viken vannregion, 2022-2027 

Sak 3/21: Møte i politisk utvalg i vannregion Innlandet og Viken, 4. mai  

Sak 4/21: Revidert budsjett for 2021 

Sak 5/21: Orienteringssaker fra vannområdekoordinator 

Sak 6/21: Eventuelt 

 

 

Sak 1/21: Godkjenning av møteinnkalling og saksliste. Valg av to representanter til å godkjenne 

referatet. 

Ingen kommentarer. Knut Martin Glesne og Merete Høntorp Gandrud ble valgt til å godkjenne 

referatet.  
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Sak 2/21: Utkast til høringssvar fra Vassområde Hallingdal til revidert regional 

vannforvaltningsplan for Innlandet og Viken vannregion, 2022-2027. 

Vannområdekoordinator gikk igjennom sammenstillingen av høringsinnspill fra administrasjonen i 

kommunene i vannområdet. Det ble gjort noen endringer under temaet vannkraft, blant annet ble de 

siste avsnittene erstattet med et forslag innsendt av Knut Martin Glesne før møtet. I tillegg ble det 

lagt til flere forslag til forbedringer av plandokumentene under «generelt». Høringssvaret er lagt ved 

som vedlegg 1 til referatet.  

Vedtak: utkastet til høringssvar, med endringer vedtatt i møtet, sendes Vannregionmyndigheten. 

Høringssvaret oversendes som orienteringssaker til kommunestyrene.   

 

Sak 3/21: Møte i politisk utvalg i Vannregion Innlandet og Viken, 4. mai 

Vannområdekoordinator ga en kort orientering om «Sak 4/2021 Ny fordelingsnøkkel for fordeling av 

statlige tilskuddsmidler til vannområdene». På grunn av sammenslåingen av det tidligere 

vannregionene Vest-Viken og Glomma til vannregion Innlandet og Viken, skal det også lages en ny 

fordelingsnøkkel for de statlige tilskuddsmidlene. I tillegg har flere vannområder som ikke har hatt 

vannområdekoordinator tidligere, nå fått dette på plass, så midlene skal også fordeles på flere 

vannområder. Vannregionmyndigheten ønsker nå å få på plass en forutsigbar fordelingsnøkkel for 

vannområdene. Vassområde Hallingdal har mottatt 185.000,- i statlig tilskudd de siste årene, men 

med de tre forslagene som er lagt frem vil det bli en reduksjon. De tre forslagene til fordelingsnøkkel 

er: 

2a) Kun basert på stillingsprosent til vannområdekoordinator – dette vil medføre en reduksjon på 

50.132,- for Vassområde Hallingdal. 

2b) Basert på stillingsprosent pluss et likt grunnbeløp til alle – dette vil medføre en reduksjon på 

38.143,- for Vassområde Hallingdal. 

2c) Basert på stillingsprosent pluss et grunnbeløp fordelt på fire arealstørrelsesgrupper – Vassområde 

Hallingdal kommer i den nest største arealgruppen, og får en reduksjon i støtten på 11.414,- 

I saksutredningen argumenteres det for at den siste fordelingsnøkkelen er mest rettferdig. 

Vannområdeutvalget diskuterte saken, og støttet at 2c) ville være det beste og mest rettferdige 

alternativet av disse. 

Videre orienterte vannområdekoordinator om «Sak 5/2021 Drøftingstema om det realpolitiske 

handlingsrommet». Saken skal opp som et drøftingstema i det politiske utvalget, på bakgrunn av 

Vestfold og Telemark fylkeskommunes kommentarer da den behandlet vannregion Innlandet og 

Vikens høringsutkast til regional vannforvaltningsplan. Vestfold og Telemark fylkeskommune påpeker 

at den nevnte forvaltningsplanen selv omtaler at det mangler tilstrekkelige tiltak på avløp og 

landbruk for å oppnå miljømålene i planen, og fylkeskommunen mener dermed at planen er uferdig, 

men den motsatte seg ikke å legge planen på høring.  

Vannområdeutvalget diskuterte problemstillingen, og at det at det mangler midler for å gjennomføre 

tiltakene som skal til for å nå miljømålene, må løftes til ansvarlig, overordnet myndighet.   

Det ble ikke gjort vedtak i saken, men leder i vannområdeutvalget tar med innspillene til møtet i det 

politiske utvalget 4. mai. 

 



 

3 
 

 

 

Sak 4/21: Revidert budsjett 2021 

Vannområdekoordinator redegjorde for noen mindre omdisponeringer fra flere poster i budsjettet 

for 2021, for å øke posten «Ekstern kunnskapsinnhenting». 

 

 

Det var per 01.01.2021 616.458,- i ubenyttede midler satt av på et driftsfond. Disse midlene stammer 

fra tidligere års mindreforbruk, og er overførbare. Vannområdekoordinator redegjorde for to ulike 

forslag til hvordan disse midlene kan benyttes: 

  

1. De ubenyttede midlene settes av til å utrede, planlegge og gjennomføre tiltak i kommunene, 

i henhold til tiltaksprogrammet i den regionale vannforvaltningsplanen, med disse føringene: 

o Alle kommunene i vannområdet skal få støtte til tiltak, men ikke nødvendigvis 

samme år 

o Vannområdeutvalget, eventuelt administrativ gruppe, avgjør hvilke tiltak som skal få 

støtte fra disse ubenyttede midlene 

o Midlene skal i utgangspunktet ikke brukes til å finansiere tiltak som har en ansvarlig 

sektormyndighet, da sektormyndigheter har selvstendig ansvar for å følge opp tiltak. 

Dette er en føring for de statlige og fylkeskommunale midlene. 

 

2. De ubenyttede midlene kan benyttes til å dekke opp for en redusert egenbetaling fra 

kommunene de neste årene. Kommunenes egenfinansiering må allikevel ikke komme under 

er visst nivå for at man kvalifiserer for støtte fra de statlige og fylkeskommunale midlene. For 

Buskerud var denne egenandelen minimum 40%.  

Som et eksempel på et tiltak som kan være aktuelt å delfinansiere med disse midlene, redegjorde, 

vannområdekoordinator kort for et biotoprestaureringstiltak i Hemsedal sentrum (Trøimselva).  

Vannområdeutvalget var klare på at intensjonen for disse midlene var og er at de skal gå til 

vannmiljøtiltak. Imidlertid mener VOU at Adm.gr er best egnet til å avgjøre hvilke tiltak som bør få 

finansiering fra disse midlene, men at VOU ønsker å bli informert om hvilke tiltak som får støtte. 

Vedtak: Det reviderte budsjettet for 2021 vedtas. Mindreforbruket på regnskapet for Vassområde 

Hallingdal for 2020 skal benyttes for å finansiere eller delfinansiere tiltak i henhold til 

tiltaksprogrammet i gjeldende vannforvaltningsplan i alle kommunene i vannområdet som har bidratt 

finansielt til drift av vannområdet, i tråd med disse retningslinjene: 
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o    Alle kommunene i vannområdet skal få støtte til tiltak, men ikke nødvendigvis 

samme år 

o Administrativ gruppe avgjør hvilke tiltak som skal få støtte fra de ubenyttede 

midlene. 

o Midlene skal i utgangspunktet ikke brukes til å finansiere tiltak som har en ansvarlig 

sektormyndighet, da sektormyndigheter har selvstendig ansvar for å følge opp tiltak. 

Dette er en føring for de statlige og fylkeskommunale midlene. 

 

Sak 5/21: Orienteringssaker fra vannområdekoordinator 

 Overvåkningsprogrammet 2021 – avtaler for overvåkning av tre innsjøer og 29 elver, pluss 

problemkartlegging i to kommuner er inngått. Alle kommunene i vannområdet vil få 

undersøkelser i 2021. 

 Tildelinger fra Skolefondet – to tildelinger er gjort, 2.120,- til Skattebøl skole, 4. trinn, og 

7.000,- til Ulsåk barnehage. Det er fortsatt 5.880,- igjen til utdeling, og om det ikke kommer 

kvalifiserte søknader til disse restmidlene i løpet av sommeren og høsten, sluttet 

vannområdeutvalget seg til vannområdekoordinators forslag om å kjøpe inn «klassesett» av 

oppslagsverk om ferskvannsinsekter, luper og vannhover til en eller to kommuner, i tillegg til 

at vannområdekoordinator (som også er utdannet lektor i naturfag) utarbeider forslag til 

undervisningsopplegg for en ekskursjon med tema «livet i ferskvann». 

 Vassområde Hallingdals nettside har adressen aal.kommune.no/vann. 

Vannområdekoordinator ble bedt om å sørge for at alle kommunene i vannområdet lager en 

lenke til nettsiden på sine respektive kommuners nettsider.  

 

Sak 6/21: Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt.  

 

 

Ål, 25.04.2021 

Elin M. Blixhavn, referent 

 

Referatet er godkjent per epost av Knut Martin Glesne og Merete Høntorp Gandrud 

 

 

Vedlegg 1: Høringssvar til Viken fylkeskommune. 


