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Fortsatt samarbeid i lokale vannområder etter 2015
Den regionale vannforvaltningsplanen for vannregion Glomma og vannforvaltningsplanen
for Grensevassdragene skal vedtas i 2015, og vil være gjeldende fra 2016-2021. Arbeidet
lokalt i vannområdene har vært vesentlig for utarbeidelse av forvaltningsplanene.
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) følger vannforskriftsarbeidet med et
forskningsprosjekt. Forskerne ser blant annet på samordningen mellom ulike myndigheter
for å få en helhetlig vannforvaltning. Vannregion Glomma er en av de mest komplekse
vannregionene med svært mange aktører. Likevel scorer vannregionen høyt på
undersøkelser og intervjuer om opplevd forankring og samordning i arbeidet. Dette skyldes
sannsynligvis godt organiserte vannområder med en dedikert prosjektleder / daglig leder.
De fleste vannområdene i vannregion Glomma er organisert som et interkommunalt
samarbeid der både kommuner og fylkeskommuner bidrar til finansiering av driften av
vannområdet. Alle vannområdene har ansatt en prosjektleder / daglig leder i engasjement
eller fast stilling. En leder på heltid muliggjør et effektivt løp i arbeidet etter vannforskriften,
og sikrer en god samarbeidsarena for kommunenes vannforvaltning. Slik har lokal
medvirkning og faglig forankring fått det nødvendige fokus. Det har gitt kontinuitet og
fremdrift i arbeidet mot de ulike milepælene og fristene.
Arbeidet med den regionale vannforvaltningsplanen har pågått i flere år, men vi er fortsatt
bare i starten på et langsiktig arbeid for bedre vannmiljø. Det skal arbeides løpende med
styrking av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget, og med gjennomføring av miljøtiltak.
Reviderte og stadig bedre planer skal foreligge i 2021 og 2027. Slik fortsetter arbeidet med
planlegging og gjennomføring fram til 2033, som vist i figuren nedenfor. Det er derfor viktig
at dette ses på som et fast, løpende arbeid med fortsatt høy / økende innsats.
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Figuren viser planperiodene for gjennomføring av vannforskriften fram til 2033.

Kommunene har en nøkkelrolle i vannforvaltningen og i arbeidet etter vannforskriften, siden
kommunene er nærmest både vannet og innbyggerne. Det har både politisk betydning og er
i allmennhetens interesse at kommunenes engasjement og kunnskap om vann benyttes i
vannforvaltningen. For å sikre god lokal forankring og måloppnåelse er det viktig at alle
involveres. Vannforskriften er også et sentralt verktøy for kommunene for å nå sine
brukermål for vannet.
Kommunene har gjennom samarbeidet med andre kommuner i vannområdet fått et større
nettverk innen ulike fagområder, og dratt nytte av erfaringsutvekslingen mellom
kommunene. Organiseringen i et vannområde har vært tidsbesparende for kommunene ved
at prosjektleder har koordinert innspill og leveranser som kreves etter vannforskriften.
Det er viktig at den kompetansen som er bygget opp innen vannforvaltning i lokale
vannområder sikres i et langsiktig perspektiv. Arbeidet med vann etter vannforskriften er
fast og løper fram til 2033. Det er brukt mye tid og ressurser på å bygge kunnskap og
kompetanse, og det er vesentlig for det videre arbeidet at denne kompetansen beholdes.
Vannregionmyndigheten for vannregion Glomma vil arbeide aktivt for at vannområder som
har ansatt prosjektleder / daglig leder i full stilling også i framtiden skal få økonomiske
tilskudd, slik at arbeidet forblir et spleiselag mellom lokale og regionale myndigheter.
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