
Protokoll fra møte med politisk styringsgruppe i Vestfold og Telemark 

vannregion (VRM) 15 mai 2020. 

Møtet ble avholdt på Teams kl. 11:00 - 12:10. Møtet ble strømmet og er å 

finne på fylkeskommunens nettside.  

Følgende var til stede: Terje Riis-Johansen (SP) (fylkesordfører), Karoline Aarvold (H), Liselotte Aune Lee 

(Ap), Ådne Naper (SV), Harald Moskvil (MDG), Lina Bringslid (KRF), Kåre Pettersen (V) 

Seksjonsleder Anitra Fossum, rådgiver Lars Wilhelm Solheim, rådgiver Anita Cesilie Kirkevold, 

rådgiver Marita Nilsen (teknisk support og referent). 

Sak 5,6 og 7/20 sees i sammenheng med sak 4/20 hvor det bla. ble uttrykt; “I de vannområdene som 

besluttes ledet av politiske styringsgrupper legger Vestfold og Telemark fylkeskommune til grunn at 

fylkeskommunen gis anledning til å være politisk og administrativt representert i styringsgruppas 

møter.” 

VRM sak 1/20.  

Forslag til vedtak; Styringsgruppa tar rådmannens orientering til etterretning. 

Vedtak;  

Styringsgruppa tar rådmannens orientering til etterretning.  

VRM sak 2/20.  

Forslag til vedtak;  

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

Telemark vannregion” med følgende møtedager; 

• Styringsgruppa: 19 oktober 

• Vannregionutvalget 26 oktober 

• Fylkesutvalget 2 desember 

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.  

Enstemmig vedtatt. 

VRM sak 3/20.  

Forslag til vedtak;  

Styringsgruppa tar rådmannens orientering til etterretning. 

Vedtak;  

Styringsgruppa tar rådmannens orientering til etterretning.  



Enstemmig vedtatt. 

VRM sak 4/20. 

Forslag til vedtak;  

Sak; “Vestfold og Telemark vannregion - videreføring av samarbeid med vannområdene for perioden 

2021-2027 (33)”.  

Vedtak;  

Sak; “Vestfold og Telemark vannregion - videreføring av samarbeid med vannområdene for perioden 

2021-2027 (33)” tas til orientering og oversendes til behandling i hovedutvalg og fylkesutvalg.  

Enstemmig vedtatt. 

VRM sak 5/20.  

Forslag til vedtak;  

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

styringsgruppene i vannområdene. Dette velges.  

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: Karoline Aarvold og vara Mari Pran 

•            Tokke-Vinje. Det velges: Ådne Naper og vara Maren Njøs Kurdøl 

•            Midtre Telemark. Det velges Liselotte Aune Lee og vara Jan Thorsen 

•            Skien-Grenlandsfjordene. Det velges Harald Moskvil og vara Erik Holmelien 

•            Kragerøvassdraget. Det velges: Lina Bringslid og vara Kjersti Myro 

•            Siljan-Farris. Det velges Jan Thorsen og vara Karoline Aarvold  

•            Horten-Larvik. Det velges Liselotte Aune Lee og vara Maren Njøs Kurdøl 

•            Aulivassdraget. Det velges: Kåre Pettersen og vara Ingar Eikebråten 

Enstemmig vedtatt.  

VRM sak 6/20.  

Forslag til vedtak;  

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

styringsgruppene i de fylkesgrenseoverskridende vannområdene. Dette velges. 

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 Ådne Naper og vara Kåre Pettersen 

•            Breiangen-Vest. Det velges Karoline Aarvold og vara Mari Pran 

•            Eikeren. Det velges Lina Bringslid og vara Kjersti Myro 

•            Nidelva. Det velges Harald Moskvil og vara Erik Holmelien 

Enstemmig vedtatt. 

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. Dette velges. 

Vedtak;  

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

vannregion til deltakelse i Innlandet og Viken VRU. Det velges. 

•     Karoline Aarvold (representant) 

• Ådne Naper (vara). 

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

Deltakelse i Agder VRU drøftes nærmere med Agder fylke.    

Enstemmig vedtatt. 

VRM sak 8/20.  

Forslag til vedtak; Orienteringen tas til etterretning. 

Vedtak; 

Styringsgruppa drøftet spørsmålet om innarbeidelse av momenter fra «Helhetlig plan for 

Oslofjorden» i vannforvaltningsplanen dersom «Helhetlig plan for Oslofjorden» blir vedtatt av 

Regjeringen før ferien. Saken tatt til orientering. 

VRM sak 9/20. 

Eventuelt. Ingen bemerkninger.  

 


