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Bakgrunn for saken
Det anmodes om å oppnevne politikere fra Viken fylkeskommune til utvalg i Innlandet og Viken
vannregion og Vestfold og Telemark vannregion.

Fakta
Helhetlig og samordnet vannforvaltning i Norge bygger på EUs rammedirektiv for vann
(vanndirektivet), som er gjennomført i den norske vannforskriften fra 2007. Vanndirektivet og
vannforskriften legger til rette for en ambisiøs vannforvaltning, med målsettinger om god miljøtilstand
i alle vannforekomster innen fastsatte frister.
Norge er delt inn i 14 vannregioner, 9 med avrenning til norsk kyst og 5 med avrenning til Sverige eller
Finland. En fylkeskommune i hver vannregion er utpekt som vannregionmyndighet, som skal lede og
koordinere plan- og prosessarbeidet for den regionale vannforvaltningsplanen i vannregionen. Viken
fylkeskommune er vannregionmyndighet for Innlandet og Viken vannregion.
I tillegg har Viken fylkeskommune ansvar for oppfølging av vannforvaltningsarbeidet innenfor sine
egne fylkesgrenser.

Problemstillinger og alternative løsninger
Innlandet og Viken vannregion
Fylkesrådet har besluttet at fylkesråd for klima og miljø leder Innlandet og Viken vannregion.
Innlandet og Viken vannregion er delt inn i 20 vannområder. Administrasjon og drift av vannområdene
finansieres gjennom spleiselag mellom staten, fylkeskommunen og kommunene. De fleste
vannområdene har ansatt vannområdekoordinator i 50 % eller 100 % fast stilling. De fleste
vannområdene er også organisert med et vannområdeutvalg (styringsgruppe) og flere faggrupper.
Noen av vannområdene har et administrativt sammensatt vannområdeutvalg, mens andre
vannområdeutvalg har en politisk sammensetning.
Vannområdene med politisk sammensetning består hovedsakelig av ordfører / varaordfører i
kommunene i vannområdet. I tillegg er fylkeskommunen og fylkesmannen representert. Noen har
også representanter fra statlige sektormyndigheter og ulike organisasjoner. Vanligvis er det møter i
vannområdeutvalget 2-3 ganger i året.
Viken fylkeskommune har arealer i flere vannområder i vannregionen. I de vannområdene som har
politisk sammensetning har fylkeskommunen vært representert med en politiker. Viken
fylkeskommune anmodes om å oppnevne politiker til disse utvalgene.
Dette gjelder følgende vannområder:
Vannområde

Representant i forrige periode

Haldenvassdraget

Akershus og Østfold

Glomma sør

Østfold

Morsa

Akershus og Østfold

Øyeren

Akershus
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Leira-Nitelva

Akershus

Hurdalsvassdraget-Vorma

Akershus

Hallingdal

Buskerud

Noen av vannområdene i Drammensvassdraget er i oppstarten med å danne vannområdeutvalg og det
er per nå ikke kjent om disse blir administrative eller politiske. Det kan derfor bli nødvendig å
oppnevne fylkespolitiker til noen flere vannområder etter hvert.
Vestfold og Telemark vannregion
Viken fylkeskommune har også arealer i vannområde Numedalslågen og vannområde Breiangen i
Vestfold og Telemark vannregion. Etter ønske fra Vestfold og Telemark fylkeskommune anmodes det
om å oppnevne en til to politikere til deltakelse i vannregionutvalget og politisk styringsgruppe i
Vestfold og Telemark vannregion. Fylkesrådet anbefaler at fylkeskommunen deltar med en
representant til denne vannregionen.
Det har vært en politisk representant fra Buskerud fylkeskommune i vannområde Numedalslågen. Det
anmodes om å oppnevne en politiker fra Viken fylkeskommune til dette vannområdeutvalget.

Vurdering
Viken fylkeskommune er vannregionmyndighet for en vannregion som inkluderer arealer i mange
fylker og kommuner. For å ivareta ansvaret og gjennomføre jobben som vannregionmyndighet på en
god måte er det nødvendig med god politisk forankring av arbeidet både regionalt og lokalt. Ved å
delta med politisk representant i både vannregionene og vannområdene knyttes det regionale og
lokale politiske nivået sammen i vannforvaltningsarbeidet, og resultatet blir bedre. Fylkesrådet
vurderer at det er viktig at Fylkestinget har bredt eierskap til dette arbeidet og utnevner
representanter til arbeidet.

Konsekvenser
Det krever noe mer ressurser å delta med politiske representanter på lokalt nivå i tillegg til å delta på
vannregionnivå. En god politisk forankring av vannforskriftsarbeidet i fylkeskommunen og i
kommunene er viktig for å bidra til å nå vannforskriftens mål om godt vannmiljø.

Vedtakskompetanse
Fylkestinget utnevner representanter og vararepresentantene.
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