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Oversendelse av vedtak til behandling - sak om deling og endret 
organisering av vannforvaltningsarbeidet i arealene som omfatter 
vannområde Glomma og Grensevassdragene 
 
Formålet med vannområdene er å etablere hensiktsmessige enheter for arbeidet hvor 
berørte aktører samarbeider for å gjennomføre sine oppgaver i henhold til vannforskriften. 
Vannområdene skal representere det lokale nivået og er ment som kommunenes 
samarbeidsnivå i vannforvaltningsarbeidet.   
 
Siden mange kommuner har areal innenfor vannområde Glomma eller 
Grensevassdragene, og områdene i dag har felles koordinator, har mye av arbeidet i 
områdene vært organisert samlet. Fylkeskommunen har tatt ansvar for å koordinere arbeidet 
siden 2011, da med bakgrunn i store arealer og det antallet kommuner som er berørt.   
 
Dagens størrelse og organisering av vannområdene fører til dårligere kommunal forankring 
enn ønsket. I tillegg er det for stor jobb for en koordinator å administrere arbeidet og bidra til 
å skape nødvendig forankring.   
 
I vedtak i felles vannområdeutvalg 21.01.21 støttet felles vannområdeutvalg foreslått modell 
for endring av organiseringen og så behovet for bedre lokal forankring av 
vannforvaltningsarbeidet. Det ble gjort vedtak om at det skulle legges fram sak for 
regionrådene for innspill, og at innspillene skulle danne grunnlag for ny sak om temaet i 
felles vannområdeutvalg før videre behandling i kommunene. Saken skulle da skrives som et 
saksdokument rettet mot behandling i kommunestyrene.    
 
Endelig sak om deling og endret organisering av vannforvaltningsarbeidet i arealene som 
omfatter vannområde Glomma og Grensevassdragene, og overføring av drift av vannområde 
Glomma og Grensevassdragene ble behandlet av felles vannområdeutvalg 01.06.2021 med 
følgende vedtak:  
 
Felles vannområdeutvalg vedtar å gå videre med den formelle prosessen om deling av 
Glomma vannområde i tre mindre deler. Felles vannområdeutvalg støtter forslag til 
partnerskapsavtale for:  
 

1. Alvdal, Folldal, Os, Rendalen, Røros, Tolga og Tynset går sammen om ansettelse av 
koordinator for vannområde Glomma (del 1 - Fjellregionen)1  
2. Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Våler, Engerdal, Trysil og Løten2 går sammen om 
ansettelse av koordinator for vannområde Glomma (del 2 - Sør-Østerdal)1, 
Femund/Trysilvassdraget og Dalälven  
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3. Grue, Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Åsnes og Stange2 går sammen 
om å ansette koordinator for vannområde Glomma (del 3 – 
Kongsvingerregionen), Røgden og Vrangselva.   
og oversender denne til regionrådene og kommunene for behandling.   
 

Felles vannområdeutvalg ønsker at partnerskap skal formaliseres med en foreløpig varighet 
på 6 år fra 01.01.2022- 31.12.2027. Varsel om uttreden av partnerskapet må skje minimum 
ett kalenderår før iverksettelse.   
  
Felles vannområdeutvalg ønsker at det etableres vannområdeutvalg/styringsgruppe i de nye 
partnerskapene for vannområdene slik at det jobbes for å oppnå god tilknytning og forankring 
for alle kommunene som er medlemmer i partnerskapet.  
 
Sakspapirer med vedlegg, deriblant forslag til partnerskapsavtale mellom kommunene, og 
referat fra møte i felles vannområdeutvalg 01.06.21 ligger vedlagt.   
 

1) De 3 nye vannområdene må benevnes med nye navn i tråd med 
vannforskriften/vanndirektivet.   

2) Løten og Stange har også vesentlige deler i vannområde Mjøsa.  
 

I sakspapirene fremgår det at felles vannområdeutvalg for vannområde Glomma og 
Grensevassdragene anmoder berørte kommuner om å behandle saken innen 
01.10.2021.   
 
Innlandet fylkeskommune vil i forbindelse med delingen følge opp vannforvaltningsarbeidet 
på regionalt nivå, og prioritere lik innsats overfor alle vannområdene i fylket. Det bør være en 
koordinator på plass i de nye vannområdene med tiltredelse senest 
01.01.2022. Gjenstående økonomiske ressurser for vannområde Glomma og 
Grensevassdragenes vil overføres til de nye vannområdene når:  

 organisering som sikrer god tilknytning og forankring både politisk og administrativt i 
partnerskapskommunene er på plass  
 god tilknytning til relevante regionale aktører i vannforvaltnignsarbeidet er etablert.   
 

Det anbefales å etablere en organisering i tråd med beskrivelse av arbeidet på 
vannområdetnivå i forslaget til regional vannforvaltningsplan for Innlandet og viken 
vannregion (2022 – 2027) og for de norske delene av vannregion Västerhavet (2022 – 
2027).  Utdrag av dette er vedlagt dette brevet som vedlegg 7. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Arne Magnus Hekne  
Saksbehandler  
  
 Trine Frisli Fjøsne 
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Vedlegg 1 – Sakspapirer VOU 010621 
Vedlegg 2 – Vedlegg 1 sakspapirer VOU 010621 - Partnerskapsavtale 
Vedlegg 3 – Vedlegg 2 sakspapirer VOU 010621 - Finansiering 
Vedlegg 4 – Vedlegg 3 sakspapirer VOU 010621 - Organisering 
Vedlegg 5 – Referat – felles vannområdeutvalg010621 
Vedlegg 6 – Modell med forslag til organisering i kommunesamarbeid 
Vedlegg 7 – Beskrivelse av vannområdenes organisering i forslag til oppdaterte regionale 
planer for vannforvaltning 
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