
Referat- Felles vannområdeutvalg for vannområde Glomma og 

Grensevassdragene 
 

Utvalg Felles vannområdeutvalg for vannområde Glomma og Grensevassdragene 

Møtested Teams 

Dato 01.06.2021 

Tid 12:00 – 13:00 

Referent Trine Fjøsne 

Møteledere Lise Selnes  

 

Formelle deltakere 

Navn Virksomhet Funksjon Regionråd Vannområde 

Lise Selnes Nord-Odal kommune Ordfører Kongsvinger 
regionen 

Glomma 

Ragnhild 
Skogsrud 

Statsforvalteren i 
Innlandet 

Rådgiver  Glomma/ 
Grensevassdragene 

Hanne 
Velure 

Innlandet 
fylkeskommune 

Politisk nivå  Glomma/ 
Grensevassdragene 

Helge 
Heimstad 

Mattilsynet Rådgiver  Glomma/ 
Grensevassdragene 

Margrete 
Haarr 

Kongsvinger kommune Ordfører Kongsvinger 
regionen 

Grensevassdragene 

Linda 
Døsen 

Rendalen kommune Ordfører Fjell-regionen Glomma/ 
Grensevassdragene 

Marte 
Larsen 
Tønseth 

Løten kommune Ordfører Hamar-
regionen 

Glomma 

Kari 
Heggelund 
(vara ) 

Åsnes kommune Ordfører Kongsvinger-
regionen 

Glomma 

Lillian 
Skjærvik  
(vara) 

Elverum kommune Ordfører Sør-Østerdal Glomma 

Ola Rosing 
Eide 

Statens vegvesen Rådgiver  Glomma/ 
Grensevassdragene 

Trine 
Fjøsne 

Innlandet 
fylkeskommune 

Koordinator/Rå
dgiver 

 Glomma/ 
Grensevassdragene 

Forfall 

Navn Virksomhet/Regionråd Funksjon   

Erik Sletten Trysil kommune Ordfører Sør-Østerdal Grensevassdragene 

Ole Cato 
Lie 

Våler kommune Ordfører Sør-Østerdal Glomma 

Bjørn Skei Trøndelag 
fylkeskommune 

Rådgiver  Glomma/ 
Grensevassdragene 

Ingrid Haug NVE Rådgiver  Glomma/ 
Grensevassdragene 



Line 
Storsnes 
(vara) 

Engerdal kommune Ordfører Sør-Østerdal Grensevassdragene 

Iver Tanem Statsforvalteren i 
Trøndelag 

Rådgiver  Glomma/Grensevass
dragene 

Camilla 
Thue (vara) 

Eidskog kommune Ordfører  Kongsvinger-
regionen 

Grensevassdragene 

Navn Virksomhet Funksjon Regionråd Vannområde 

Arne 
Magnus 
Hekne 

Innlandet 
fylkeskommune 

Seksjonsleder 
Klima, miljø og 
naturmangfold 

 Glomma/Grensevass
dragene 

Asgeir 
Rustad 

Våler kommune Kommunalsjef   

Claire 
Bandt 

Innlandet 
fylkeskommune 

Rådgiver  Glomma/Grensevass
dragene 

Anne 
Kristine 
Rossebø 

Landbrukskontoret for 
våler og Åsnes 

Landbrukssjef   

 

Agenda 
Agenda 

Tid: Tema: 

12:00 – 13:00 Velkommen v/Trine Fjøsne 

 Behandling av saker i felles vannområde utvalg 

 Eventuelt 

 
Saker til behandling: 

Saksnr.:  

4/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

5/2021 Godkjenning av referat fra møtet 21.01.21 

6/2021 Endret organisering av vannforvaltningsarbeidet i arealene som omfatter 
vannområde Glomma og Grensevassdragene 
Vedlegg 1: Forslag til partnerskapsavtale mellom kommunene 
Vedlegg 2: Dagens organisering 
Vedlegg 3: Finansiering 
 

7/2021 Behandling av søknad om støtte til vannmiljøtiltak 

8/2021 Orienteringer 
- Regionale vannforvaltningsplaner på høring 
- Modell for tildeling av statlige midler til vannområdene  

9/2021 Dato for neste møte 

 

 



 

Sak 4/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Vedtak:  
Felles vannområdeutvalg godkjenner innkalling og dagsorden 

 

Sak 5/2021 Godkjenning av referat fra møtet i felles 

vannområdeutvalg 21.01.21 
Vedtak:  
Felles vannområdeutvalg godkjenner referat fra møtet i felles vannområdeutvalg 21.01.21 

 

Sak 6/2021 Endret organisering av vannforvaltningsarbeidet i arealene 

som omfatter vannområde Glomma og Grensevassdragene – 

overføring av ansvar for drift av vannområde Glomma og 

Grensevassdragene til kommunene 

Bakgrunn 
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 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 støtter felles vannområdeutvalg foreslått modell og ser 

behovet for bedre lokal forankring av vannforvaltningsarbeidet. Det ble vedtatt å legge fram saken 

for regionrådene for innspill. Innspillene dannet 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.   

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 

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. 

 

Sak 7/2021 Tildeling av tilskudd til vannmiljøtiltak 

Bakgrunn: 
For å nå miljømålene som er vedtatt i de regionale planene for vannforvaltning er det i mange 

vannforekomster nødvendig å gjennomføre tiltak for å bevare eller forbedre vannkvaliteten. 

Vannområde Glomma og Grensevassdragene har i 2020 satt av 500 000,- kroner i budsjettet til 

tilskuddsordningen «tilskudd til vannmiljøtiltak». Tilskuddsordningen ble opprettet i 2016, og 

iverksatt i 2017. Ordningen ble opprettet som initiativ for å starte gjennomføringen av tiltak for å 

bedre vannkvaliteten og bedre kunnskapsgrunnlaget i bekker, elver og sjøer.  

 

Vedtak: 
Felles vannområdeutvalg for Glomma vannområde og Grensevassdragene finner ikke å kunne tildele 

søknad om tilskudd til vannmiljøtiltak fra Etnedal elvelag tilskudd. 

 

Sak 8/2021 Orienteringer 
- Regionale vannforvaltningsplaner på høring 

Kort orientering om dokumenter, høringsperiode og prosess framover.  

- Modell for tildeling av statlige midler til vannområdene 

Kort orientering om vannregionens forslag til fordelingsnøkkel for fordeling av statlige midler 

til vannområdene. Modell vedtas på møte i politisk utvalg i september.  

 

Sak 9/2021 Dato for neste møte 

Vedtak 
Felles vannområdeutvalg gjennomfører neste møte 07.09.21. 

 

 

 



 


