KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERER
PMU 4. mai

VIDERE FRAMDRIFT – FURUVIKA NÆRINGSOMRÅDE
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•

Furuvika næringsutvikling vil gjennomføre et møte med ungdomsrådet 11. mai

•

Sak i PMU juni 8. juni

•

Endeling fastsetting av planprogrammet i kommunestyre 21. juni,

NY ORGANISERING OG FINANSIERING AV
VANNOMRÅDENE
NEA-NIDELVA OG GAULA
ORIENTERING TIL POLITISKE UTVALG I VANNOMRÅDENE VÅREN 2022

Prosessen
1.

Samordningsmøte 23.03.22 i regi av vertskommunen Malvik
➢
➢
➢

2.

Kommunedirektørene i 8 samarbeidskommuner samordner felles forslag til ny
organisering / finansiering uke 17 og 18 (april)
✓

3.

Status vedrørende vannområdekoordinator-funksjonen
Henvendelse fra fylkeskommunen om Fylkestingets initiativ: styrke koordinator-ressursen
Forslag til ny organisering og finansiering v/ vannområdekoordinator

Forslag til felles saksframlegg v/ vannområdekoordinator

Politisk behandling i formannskap og kommunestyrer juni 2022

ERFARINGER

Diskusjonsgrunnlag

Grunnlag for ny administrativ og politisk
styring
•

•

•

•
•

Kommunedirektøren har ansvar for ressursbruk og
saksutredninger, og er i liten grad koblet på
vannforvaltningsarbeidet med VOU som
styringsgruppe.
VOU som politisk styringsgruppe følger ikke ordinær
tjenestelinje, er løsrevet. Kommunalt politisk utvalg
har sektoransvaret. Oppfølging av politiske innspill
bør følge linjeansvar fra kommunedirektør.
En styringsgruppe med kommunedirektørene i
samarbeids-kommunene vil føre til at
vannforvaltningsarbeidet blir del av den ordinære
aktiviteten i kommunene. Sakene forankres politisk i
hver kommune.
Flere saker vil bli lagt fram til politisk behandling med
administrativ styringsgruppe, noe som vil føre til en
bredere og mer grundig debatt om vannmiljø.
Administrativ styringsgruppe vil f.eks. kunne ha to
møter i året:
• Et vårmøte med presentasjon av fjorårets
årsrapport og regnskap, samt årets
arbeidsoppgaver.
• Et høstmøte der det redegjøres for status for
arbeidet og budsjett for kommende år.

Styringsgruppe
Kommunedirektører / utpekt kommunalsjef
Fylkeskommune
Statsforvalteren

Vannområdekoordinator
Kommunekontakter

Fagnettverk
landbruk

Fagnettverk avløp

Fagnettverk natur

Kommuner

Kommuner,
Fylkeskommune,
Statsforvalteren

Kommuner
Statsforvalteren

Fagnettverk
Arealplan
Kommuner
Fylkeskommunen
Statsforvalteren

Medvirkning
Bondelag,
fiskeforeninger og
andre interesser

Kommunal forvaltning
Kurs for
vannområdekoordinatorer
Case-basert

GRUNNFORHOLD SOM UTREDES.

- Aktivitetsparken
- Buvik
- Håggånbekken
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VIDERE GRUNNUNDERSØKELSER BUVIK KIRKE
• Kommunen har med hjelp av NGI søkt til NVE om støtte for videre grunnundersøkelser.
• Bakgrunnen for behovet er å få klarhet i risikoen for området og eventuelt valg av
sikringstiltak. Usikkerheten skyldes manglende kartlegging av hydrologiske forhold mht.
fare for erosjon og skjærstyrke.
• Hensikten med undersøkelsene er kartlegge behov og løsninger for sikringstiltak i
området
• Kostander ved undersøkelsen er stipulert til 800.000,-

• NVE bidrar med 50% dekning kostandene.
• Dette blir en ØR1 sak for bevilgning til undersøkelsen, da dette ikke ligger inne i budsjett
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Området markert oransje vurderes for
sikringstiltak.
Drensledningen fra sent 60 tallet kan bidra til
erodering (synkehull i samme trasé)
Vannoppkom tyder på mye grunnvann i øvre
lag
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HÅGGÅNBEKKEN
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