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3.8. Referansegruppa og annen medvirkning 
I planarbeidet skal det legges opp til medvirkning. Daglig leder vurderer i samråd med 

administrativ gruppe og styringsgruppa hvordan dette bør gjøres. Det kan eksempelvis legges 

opp til folkemøter/temakvelder, informasjonsmateriell, nettsider/sosiale medier, kontakt med 

organisasjoner eller privatpersoner eller referansegrupper. Eventuelle grupper etableres etter 

initiativ fra daglig leder.  

 

En fast referansegruppe ble etablert gjennom et oppstartsmøte 29.2.2012 etter åpen invitasjon, 

og løpende endringer etter det. Den er bredt sammensatt, og brukes som en vesentlig del av 

medvirkningsarbeidet. Det er adgang for alle interesserte til å delta, og all deltagelse er 

valgfri, inkl. utmelding og innmelding. Det kommuniseres tydelig forskjell på formell 

deltagelse, som skjer i de formelle høringsrundene og i regi av Vannregionmyndigheten, og 

uformell deltagelse der gode forslag og innspill tas i mot fortløpende av vannområdet.  

 

Referansegruppa består av representanter for ulike brukerorganisasjoner (NGO), større 

grunneiere, skogbruk, jordbruk, kraftbransjen, annet næringsliv, Forsvaret Futura, Oslo 

Lufthavn og andre som enten påvirker vannkvaliteten, er tiltakshavere eller har nytte av rene 

vassdrag. Enkeltpersoner/ressurspersoner har også anledning til å delta i gruppa. 

 

Ansvar og oppgaver: 

Gruppa har ikke noe ansvar, men gis anledning til aktiv medvirkning for å få så god kvalitet 

på arbeidet som mulig, og til selv å gå dypere inn i områder der det er felles interesser. 

 

Aktuelle oppgaver er: 

 Gi innspill til karakteriseringsarbeidet 

 Gi innspill til problemkartleggingen 

 Gi innspill til brukermål 

 Gi innspill til tiltaksanalysen 

 Avgi høringsuttalelser ved høring av vannforvaltingsplaner 

 Orienteres om arbeidet i vannområdet 

 På selvstendig grunnlag bringe saker inn til alle øvrige grupper i prosjektet 

 Bidra med forankring av prosjektet i egen organisasjon og i lokalmiljøet 

 Delta aktivt i temaer og oppgaver der det er felles interesser 

 

Det tas sikte på årlige møter i referansegruppa, i tillegg til invitasjoner til temamøter mm. 

underveis. Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma betaler ikke for møtedeltagelse i 

referansegruppa. 
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