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Odd Sverre Buraas 06.10.2010

Vannområde Hurdalsvassdraget/Vorma - referat fra arbeidsmøte 04.10.2010

Sted:
Hurdal rådhus

Deltakere: 
Eidsvoll kommune - ordfører Terje Teslo
Nannestad kommune - varaordfører Jan Haugerud
Ullensaker kommune - forfall
Nes kommune - prosjektleder Leiv O. Knutson
Stange kommune - varaordfører Helle Norunn Tenningås, 

miljøvernsjef Leif Skar
Østre Toten kommune - ordfører Hans Seierstad
Gran kommune - varaordfører Kristin Madsen
Nord-Odal kommune - forfall
Hurdal kommune - ordfører Runar Bålsrud, 

virksomhetsleder plan og utvikling Odd Sverre Buraas

Sak 1 – Prosjektleder
Nannestad kommune tar rollen som vertskommune for prosjektleder.
Nannestad/Hurdal tar ansvar for å iverksette prosess for tilsetting av prosjektleder

Sak 2 - Organisering
Styringsgruppa skal i utgangspunktet bestå av ordførerne. I tillegg er det ønskelig at 
representanter for Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus deltar i 
møtene.

Ordfører Runar Bålsrud er leder av styringsgruppa, jfr. konstituerende 17.09.10 i Akershus 
fylkeskommune.
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Kommunene oppnevner hver sin representant til administrativ arbeidsgruppe. 

Kommunene Gran, Stange og Nord-Odal har begrenset areal og bebyggelse i nedbørsfeltet og ser 
ikke behov for å møte fast i møter, men ønsker å følge prosjektet gjennom å motta referater fra 
møter mv. 

Sak 3 - Finansiering
Det var enighet om å bruke en fordelingsmodell som er basert på antall innbyggere, antall hytter 
og dekar fulldyrket jordbruksareal i nedbørfeltet. Foreløpig forslag til modell – basert på 
innmeldte data fra kommunene - vises i vedlagte regneark.

Hver kommune foretar en kvalitetssikring av innmeldte data og gir beskjed om eventuelle 
endringer innen 20.oktober 2010 til Hurdal kommune v/Odd Sverre Buraas. 

Kommunene bruker foreslått modell som utgangspunkt for sine budsjetter i 2011.
I tillegg søkes det om midler fra fylkeskommunen og fylkesmannen. Nannestad/Hurdal følger 
opp dette.

Sak 4 – Videre framdrift
Tilsetting av prosjektleder har førsteprioritet og anses som nødvendig før en kan starte selve  
prosjektarbeidet. Nannestad/Hurdal tar ansvar for å iverksette prosess for tilsetting av 
prosjektleder innenfor de rammene som ble drøftet i møtet.

Det innkalles til nytt møte i styringsgruppa så snart det er behov for å gjøre avklaringer i forhold
til ansettelse av prosjektleder.

Med hilsen

Odd Sverre Buraas
Referent


