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Høringsinnspill til ” Handlingsprogram 2016 - Regional plan for vannforvaltning
for vannregion Glomma ”
Vi viser til brevet fra Vannregionmyndighet for Glomma 16.12.2014, med invitasjon til å komme med
innspill til handlingsprogrammet for 2016. Fristen for innspill innebærer at vi ikke rekker å få
høringsdokumentene til behandling i styringsgruppa. Det er derfor kun diskutert administrativt med
kommunenes representanter i prosjektgruppa og lederen for styringsgruppa.
Vår oppfatning er at handlingsprogrammet i all hovedsak synliggjør de sentrale oppgavene knyttet til
planprosessen og hvem som har ansvaret for fremdriften på god måte. Et slikt dokument vil uansett
måtte være på et noe overordnet nivå, og ha en viss grad av fleksibilitet i seg for å være effektivt.
Vi har likevel tre innspill til høringsdokumentet:
 Konkret til «Aktivitet 25 - årsrapportering». Vi mener å oppfatte at det er sektormyndighetene og
FK som formelt sett har ansvaret og derfor skal stå oppført med «Hovedansvar», mens VO er å
betrakte som «Medvirkende», selv om det legges opp til at VO i praksis skal gjøre en del av
oppgavene i fellesskap. Vi minner om at VO ikke er nevnt med oppgaver i vannforskriften, og
heller ikke utgjør noe formelt forvaltningsnivå i Norge. Så dersom «årsrapportering» innebærer
årlig rapportering på tiltaksgjennomføringen/forvaltningsplanen, er det logisk sett den enkelte
sektormyndighet som har primæransvaret, sammen med FK som formelt prosessansvarlig. Menes
«årsmelding» i betydning oppsummering av aktiviteter, økonomi mm. innen et VO, er ansvar satt
riktig, men da bør teksten tydeliggjøres.
 Beskrivelsene av «Ressursbehov 2016» kunne med fordel vært mer utfyllende. Å sette av
tilstrekkelig med ressurser vil være avgjørende for å overholde ønsket progresjon.
 I et så omfattende arbeid som involverer så mange myndigheter, vil det være nødvendig med
fleksibilitet og løpende justeringer. Vi vil derfor framheve behovet for fortsatt å ha tett og god
dialog underveis i alle viktige saker, inkludert eventuelle nye aktiviteter dersom det skulle oppstå.
Vi vil på neste møte i prosjektgruppa (06.03) og i styringsgruppa (19.03) orientere om utkastet til
handlingsprogram 2016 og innspillet som er avgitt.
Med hilsen
Runar Bålsrud/s
Ordfører, Hurdal kommune
Leder av styringsgruppa

Helge B. Pedersen
Prosjektleder
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