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juvik@ihr.no

Fra: Klausen, Kristin Brekke <Kristin.Klausen@rana.kommune.no>
Sendt: fredag 24. september 2021 13:38
Til: juvik@ihr.no
Emne: Regionrådets rolle i vannområdearbeidet i Ranfjorden vannområde
Vedlegg: Sr-sak 3921 - Vedtak - Regionrådets rolle i vannområdearbeidet i 

Salten.pdf; SR-sak 3921 - Regionrådets rolle i vannområdearbeidet.pdf; SR-
sak 3921 - Vedlegg - Organisering av vannområdene - modeller.pdf

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Hei 
 
Den 19. februar holdt jeg en orientering for regionrådet om høringen av vannforvaltningsplan og organiseringen av 
arbeidet med vannforvaltningen etter vannforskriften. På dette møtet nevnte jeg at vannregionmyndigheten 
(fylkeskommunen) ønsker å få en bedre politisk forankring av vannforvaltningsarbeidet ved å få plass 
vannområdeutvalg for Ranfjorden vannområde. Bakgrunnen for dette er at det er behov for mer formalisert 
organisering i vannområdene og tydeligere lokal forankring av arbeidet i kommunene.  
Det er også sendt ut informasjon til kommunene i ettertid og jeg har orientert politikere i rana og Hemnes om dette 
når jeg har holdt orientering om vannforvaltningsplanen. Det er foreslått to modeller for organisering (se lengre ned 
i denne e-posten).  
 
Fylkeskommunen ønsker å få på plass en organisering så snart som mulig. I Salten har regionrådet fått en sak til 
behandling hvor de har fått de to modellene presentert og de har gjort et vedtak om hvilken modell de går for (se 
vedlagt dokument).  
Kan vi kjøre samme prosess i Indre Helgeland regionråd og få et vedtak på hvilken organisering kommunene ønsker? 
I et saksframlegg kan nok mye av teksten fra Salten brukes og jeg kan bistå med informasjon.  
 
Dette er de to alternativene som har vært presentert for kommunene: 
 
Modell 1. Bruke regionrådet som styringsgruppe 
Vannforskriften blir tema på ett eller to møter i regionrådet i løpet av året. Vannområdekoordinator følger opp 
saker som er behandlet tidligere og forbereder saker som regionrådet (VOU) ønsker behandlet. Det etableres 
faggrupper for representanter fra administrasjonen innen ulike fagfelt.   
Leder av regionrådet blir også vannområdets representant i vannregionutvalget og deltar på regionale møter (slik 
som i dag).  
 
Fordel: Grensene for Ranfjorden vannområde samsvarer omtrent med grensene til Indre Helgeland regionråd, 
foruten Lurøy kommune som ikke er en del av Ranfjorden vannområde. Man har dermed allerede en etablert 
gruppe med alle deltakerkommunene.  
Ulempe: Møtene i regionrådene har mange tema på agendaen og vannforskriftarbeidet blir en liten del av dette. 
Kan dermed miste fokus på vannforskriftarbeidet.  
 
Modell 2. Vannområdeutvalg bestående av politisk og administrativ ledelse i kommunen 
Vannområdeutvalg bestående av politisk og administrativ ledelse i kommunene. Ett til to møter i løpet av året med 
kun vannforskriftarbeidet som tema. Møtet kan gjennomføres på Teams.  
Leder av vannområdet blir også vannområdets representant i vannregionutvalget og deltar på regionale møter. 
Vannområdekoordinator er sekretær for utvalget.  Det etableres faggrupper for representanter fra administrasjonen 
innen ulike fagfelt.  Ellers samme oppgaver og løsning som der regionrådet er VOU. 
 
Fordel: Møter hvor bare vannforskriftarbeidet er tema og man får dermed mer fokus på dette arbeidet. Kun 
kommuner i vannområdet er med i gruppen. 



2

Ulempe: Ikke en allerede etablert gruppe. Kan være utfordrende for alle ordførere og rådmenn å sette av tid.  
 
Forslag til mandat for regionråd som styringsgruppe eller vannområdeutvalg  

 Å arbeide for politisk forankring i kommunen 
 Aktivt jobbe for å fremme saker av lokal betydning 
 Godkjenne det faglige arbeidet i prosjektet, herunder vannområdenes tiltaksanalyser som innspill til 

vannregionens forvaltningsplan 
 Vedta fellesprosjekter 
 Ta initiativ til å fremme saker av betydning for arbeidet lokalt. 
 Budsjett og økonomistyring 

 Tilrettelegge for medvirkning 

 
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon.. 
 
Med vennlig hilsen 

 
 
 
Kristin Brekke Klausen 
vannområdekoordinator Ranfjorden og Rødøy/Lurøy vannområde 
seksjon for miljø, landbruk og eiendom  
 
Telefon: 75 14 52 25, mobil: 911 23 306 
E-post: kristin.klausen@rana.kommune.no 
www.rana.kommune.no 
 

Fra: Lars Ekker <larekk@nfk.no>  
Sendt: fredag 24. september 2021 09:34 
Til: Are Johansen <are.johansen@nlr.no>; Klausen, Kristin Brekke <Kristin.Klausen@rana.kommune.no>; Sondre 
Stryken <Sondre.Stryken@vefsn.kommune.no>; fmnolsa@statsforvalteren.no; fmnotfa@statsforvalteren.no; 
Pettersen, Elisabeth Utstøl <fmnoepe@statsforvalteren.no> 
Kopi: Linnea Maria Richter <Linnea.Maria.Richter@bodo.kommune.no>; Håkon Roald <hakroa@nfk.no> 
Emne: VS: Vedtak i SR-sak 39/21 - Regionrådets rolle i vannområdearbeidet i Salten 
 
Hei og til orientering, 
 
Videresender Salten regionråds vedtak knyttet til rolle og organisering. 
 
Et viktig vedtak som skaper presedens.  
 
Med vennlig hilsen 
Lars Ekker 

Rådgiver 
 

Tlf: +4775650594 
Mob: +4741479514  

larekk@nfk.no 

Skype 
 

   
Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfunn 
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Fra: Kjersti Bye Pedersen <Kjersti.Bye.Pedersen@salten.no>  
Sendt: torsdag 23. september 2021 10:13 
Til: Linnea Maria Richter <Linnea.Maria.Richter@bodo.kommune.no>; Lars Ekker <larekk@nfk.no> 
Emne: VS: Vedtak i SR-sak 39/21 - Regionrådets rolle i vannområdearbeidet i Salten 
 
Hei Linnea og Lars, 
  
Videresender denne til deres orientering. 
  
Ta kontakt om dere har spørsmål. 
  
Beste hilsen 
Salten Regionråd 
  
Kjersti Bye Pedersen 
daglig leder 
  
Tlf: +47 75 54 86 00 
Mobil: +47 936 15 198 
Besøksadresse: Sjøgata 27, 1. etg., 8006 Bodø 
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø 
Kjersti.bye.pedersen@salten.no 
www.salten.no 
  

 
  

Fra: Kjersti Bye Pedersen  
Sendt: torsdag 23. september 2021 10:10 
Til: Beiarn kommune <post@beiarn.kommune.no>; Bodø kommune <postmottak@bodo.kommune.no>; Fauske 
kommune <postmottak@fauske.kommune.no>; Gildeskål kommune <postmottak@gildeskal.kommune.no>; 
Hamarøy kommune <postmottak@hamaroy.kommune.no>; Meløy kommune <postmottak@meloy.kommune.no>; 
Rødøy kommune <postmottak@rodoy.kommune.no>; Saltdal kommune <postmottak@saltdal.kommune.no>; 
Steigen kommune <postmottak@steigen.kommune.no>; Sørfold kommune <post@sorfold.kommune.no> 
Kopi: Adelheid Kristiansen <adelheid.kristiansen@meloy.kommune.no>; Ellen Beate Lundberg 
<ellen.beate.lundberg@fauske.kommune.no>; Geir Mikkelsen <mikgei@gildeskal.kommune.no>; Kitt 
Grønningsæter <kg@rodoy.kommune.no>; Odd-Børge Pedersen <odd-borge.pedersen@hamaroy.kommune.no>; 
Ole Petter Nybakk (ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no) (ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no) 
(ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no) <ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no>; Rolf Kåre Jensen 
<rolf.kare.jensen@bodo.kommune.no>; Stein Ole Rørvik <stein.ole.rorvik@saltdal.kommune.no>; Stig Holtedahl 
<stig.holtedahl@sorfold.kommune.no>; Tordis S. Langseth <tordis.sofie.langseth@steigen.kommune.no>; Maria 
Hansen <maria.hansen@salten.no> 
Emne: Vedtak i SR-sak 39/21 - Regionrådets rolle i vannområdearbeidet i Salten 
  
Til  
Kommunene i Salten 
  
Sak om regionrådets rolle i vannområdearbeidet i Salten ble behandlet i regionrådets møte den 17. september 2021. 
  
Vedlagt følger: 

1. Særutskrift av vedtak i SR-sak 39/21 
2. Saksframlegg SR-sak 39/21 
3. Vedlegg til SR-sak 39/21 
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Vi ber om at saken tas opp til behandling i kommunene. 
  
Denne henvendelsen sendes kun elektronisk.  
  
Beste hilsen 
Salten Regionråd 
  
Kjersti Bye Pedersen 
daglig leder 
  
Tlf: +47 75 54 86 00 
Mobil: +47 936 15 198 
Besøksadresse: Sjøgata 27, 1. etg., 8006 Bodø 
Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø 
Kjersti.bye.pedersen@salten.no 
www.salten.no 
  

 
  


