
Møte med politisk styringsgruppe i Vestfold og Telemark vannregion. 

(Vannregionmyndighet/VRM). 

Møte på Teams: 15. mai kl.11:00 – 13:00  

Politisk styringsgruppe med varamedlemmer Rolle E-post  

Terje Riis-Johansen (SP) (fylkesordfører) leder trj@vtfk.no 

Sven Tore Løkslid (AP) (fylkesvaraordfører) vara sven.tore.lokslid@vtfk.no 

Karoline Aarvold (H) nestledere karoline.aarvold@vtfk.no 

Mari Pran (Ap) vara mari.pran@vtfk.no 

Ådne Naper (SV) styremedlem aadne.naper@vtfk.no 

Maren Njøs (Rødt) vara maren.njos.kurdal@vtfk.no 

Liselotte Aune Lee (Ap) styremedlem  liselotte.lee@vtfk.no 

Jan Thorsen (Sp) vara jan.thorsen@vtfk.no 

Harald Moskvil (MDG) styremedlem harald.moskvil@vtfk.no 

Kjersti Myro (MDG) vara kjersti.myro@vtfk.no 

Lina Bringslid (KRF) styremedlem lina.bringsli@vtfk.no 

Erik Holmelin (H)  vara erik.holmelin@vtfk.no 

Kåre Pettersen (V) styremedlem kaare.pettersen@vtfk.no 

Ingar Eikbråten (FrP) vara ingar.eikbraten@vtfk.no 

 

Møtedeltaker fra rådmannen: 

Seksjonsleder: Anitra Fossum 

Rådgiver: Lars Wilhelm Solheim 

Rådgiver: Anita Cesilie Kirkevold 

Rådgiver: Marita Nilsen (teknisk support) 

Andre: ….... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Agenda:  

VRM sak 1/20. Om arbeidet med vannforskriften.  

• Generell orientering v/ Lars W Solheim 

VRM sak 2/20. Rammeplan 2020 –2022, - møter i politisk styringsgruppe/VRU Vestfold og Telemark 

vannregion.  

• v/ rådgiver Anita C Kirkevold 

VRM sak 3/20. Økonomi. 

•  v/ seksjonsleder Anitra Fossum 

 VRM sak 4/20. Sak “Vestfold og Telemark vannregion - videreføring av samarbeid med 

vannområdene for perioden 2021-2027 (33)”, (videre behandling i hovedutvalg/fylkesutvalg).  

• v/ Lars W Solheim 
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VRM sak 5/20. Miljøledelse. Valg av regional politisk representasjon i vannområdenes (VO) politiske 

styringsgrupper.  

Styringsgruppa inviteres til å drøfte styringsgruppas representasjon og eventuelt fordeling av plasser 

i vannområdene. Rådmannen gis anledning til å møte i styringsgruppene.   

Politisk representasjon fra VTFK i vannområdene anbefales valgt med medlemmer fra politisk 

styringsgruppe VRM VTFK.    

• Forhenværende Vestfold fylkeskommune hadde ikke politisk representasjon fra 

fylkeskommunen i vannområdene.  

• Forhenværende Telemark fylkeskommune hadde politisk representasjon fra 

fylkeskommunen i vannområdene. 

• Politisk representasjon fra fylkeskommunen i vannområdene er etterspurt av vannområdene 

i Telemark i 2020. 

• Tidvis kan det være en diskusjon i enkelte vannområder om styringsgruppa skal være 

administrativ, og ikke politisk. Ingen vannområder har så langt valgt en løsning uten 

politikere.  

VRM sak 6/20. Miljøledelse. Valg av regional politisk representasjon i fylkesgrenseoverskridende 

vannområder. 

Styringsgruppa inviteres til å drøfte styringsgruppas representasjon og eventuelt fordeling av plasser 

i de fylkesgrenseoverskridende vannområdene. Rådmannen gis anledning til å møte i 

styringsgruppene.  

Politisk representasjon fra VTFK anbefales valgt med medlemmer fra politisk styringsgruppe VRM 

VTFK.    

• Aktuelt i Numedalslågen (Anmodning om politisk deltakelse fra Viken fylkeskommune) 

• Aktuelt i Breiangen - Vest? (Anmode om politisk deltakelse fra Viken fylkeskommune) 

• Aktuelt i Eikeren (Innlandet og Viken vannregion). Vestfold og Telemark fylkeskommune 

anmoder om deltakelse særlig grunnet drikkevannsinteressene 

• Aktuelt i Nidelva (Agder vannregion) Vestfold og Telemark fylkeskommune anmoder om 

deltakelse. Fyresdal kommune har hele sitt areal i Agder vannregion.  

VRM sak 7/20. Miljøledelse. Valg av representant til fylkesgrenseoverskridende vannregion. 

Anmodning om oppnevning av politisk representasjon til VRU og til politisk utvalg er sendt VTFK fra 

Innlandet og Viken VRM ved Viken FK ved brev av 18.03.2020 (vedlegges). VTFK må tilsvarende 

invitere representant fra Viken FK til VRU VTFK.     

VRM sak 8/20. Oppfølging av Helhetlig plan for Oslofjorden, sak i fylkestinget 34/20. Planen kan bli 

vedtatt av Regjeringen før sommeren 2020? Konsekvenser må da innarbeides i regional plan for 

vannforvaltning.    

VRM sak 9/20. 

Eventuelt. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Møtebehandling 

VRM sak 1/20.  



     Forslag til vedtak;  

     Styringsgruppa tar rådmannens orientering til etterretning.  

 VRM sak 2/20.  

     Forslag til vedtak; 

     Styringsgruppa vedtar; “Rammeplan 2020 –2022, - møter i politisk styringsgruppe               

Vestfold og Telemark vannregion” med følgende møtedager; 

Styringsgruppa: 19 oktober 

Vannregionutvalget 26 oktober 

Fylkesutvalget 2 desember.  

VRM sak 3/20.  

      Forslag til vedtak; 

       Styringsgruppa tar rådmannens orientering til etterretning. 

VRM sak 4/20. 

        Forslag til vedtak; 

 Sak 5/20 Vestfold og Telemark vannregion - videreføring av samarbeid med vannområdene for 

perioden 2021-2027 (33) tas til orientering. Saken oversendes hovedutvalg klima, areal og plan til og 

fylkesutvalget til behandling.  

VRM sak 5/20.  

      Forslag til vedtak; 

Styringsgruppa slutter seg til forslaget om å oppnevne regional politisk representasjon i            

styringsgruppene i vannområdene.  

Det oppnevnes en representant fra VTFK med vara i følgende vannområder: 

• Aust-Telemark. Det velges:… og vara... 

• Tokke-Vinje. Det velges:… og vara... 

• Midtre Telemark. Det velges:… og vara... 

• Skien-Grenlandsfjordene. Det velges:… og vara... 

• Kragerøvassdraget. Det velges:… og vara... 

• Siljan-Farris. Det velges:… og vara...  

• Horten-Larvik. Det velges:… og vara...  

• Aulivassdraget. Det velges:… og vara... 

 

VRM sak 6/20.  

     Forslag til vedtak; 

Styringsgruppa slutter seg til forslaget om å oppnevne regional politisk representasjon i            

styringsgruppene i de fylkesgrenseoverskridende vannområdene.  



Det oppnevnes en representant fra VTFK med vara i følgende vannområder: 

• Numedalslågen. Det velges:… og vara... 

• Breiangen-Vest?. Det velges:… og vara...  

• Eikeren. Det velges:… og vara... 

• Nidelva. Det velges:… og vara... 

VRM sak 7/20 

     Forslag til vedtak; 

Styringsgruppa slutter seg til å oppnevne politisk representasjon fra Vestfold og Telemark 

vannregion til deltakelse i Innlandet og Viken VRU.  

•  Det velges ….. og vara.      

VTFK inviterer representant med vara fra Viken FK til VRU VTFK. 

Deltakelse i Agder VRU drøftes nærmere med Agder fylke.     

VRM sak 8/20.  

     Forslag til vedtak; 

     Styringsgruppa drøfter hvordan arbeidet gjøres. 

VRM sak 9/20. 

Eventuelt. 

 


