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Organisering av vannforvaltningen i Lofoten 

 

Kommunedirektør og Rådmannsutvalget i Lofoten (KRU) behandlet i sak 18/22 
organiseringen av vannforvaltningen i Lofoten: 

Vedtak: 

KRU innstiller til Lofotrådet å videreføre dagens organisering hvor Lofotrådet er 
styringsgruppe for vannområde Lofoten.  Vannforskriften bør være tema på ett 
eller to møter i Lofotrådet ila året. Leder av Lofotrådet blir også vannområdets 
representant i vannregionutvalget. 

 

Bakgrunn: 

Organiseringen av vannforvaltningen i Norge legger til rette for en helhetlig og 
samordnet vannforvaltning. Bestemmelser om organiseringen av 
vannforvaltnings-arbeidet regionalt og lokalt er gitt i vannforskriftens kapittel 4 
(§§ 20-24). Helhetlig vannforvaltning tar utgangspunkt i nedbørfeltene 
(områdene innenfor vannskillene) og deler arealene inn i vannregioner og lokale 
vannområder som følger nedbørfeltgrenser i stedet for kommune-, fylkes- og 
landegrenser. 

Vannforskriften deler landet i vannregioner med én fylkeskommune som 
vannregionmyndighet i hver vannregion. Vannregionmyndigheten skal 
koordinere prosessen med å gjennomføre planarbeidet i tråd med 
vannforskriften. Dette skal skje i nært samarbeid med et vannregionutvalg 
bestående av berørte myndigheter på regionalt og lokalt nivå.  

Kommunene er en viktig sektormyndighet i vannforvaltningen, med ansvar for å 
treffe vedtak om gjennomføring av tiltak innen drikkevann, avløp, 
overvannshåndtering, landbruksforvaltning, arealforvaltning og forurensning. 
Videre er kommunens arealplanlegging svært viktig for å nå målet om god 
tilstand i norsk vann. Kommunene er derfor sterkt involvert i arbeidet i 
vannregionutvalget og særlig arbeidet i vannområdene. 

Den regionale vannforvaltningsplanen er skal legges til grunn for kommunens 
planlegging og virksomhet. Kommunen har som planmyndighet ansvar for at 
miljømålene og hensynet til vannmiljø blir del av den planleggingen på alle nivå i 
kommunen. 

I henhold til Samarbeidsavtalen med Nordland fylkeskommune så forplikter 
kommunene seg til å ha ansatt eller engasjert vannområdekoordinator. Frem til 
nå har vannområdekoordinator vært engasjert via Lofoten Utvikling AS. Det er 
over tid bygd en kompetanse hos vannområdekoordina-toren som det ikke er 
ønskelig å miste. Så lenge dagens vannområdekoordinator fortsatt er i jobb er 
det fornuftig å videreføre dagens løsning med å engasjere 
vannområdekoordinator. På sikt vil det være mest hensiktmessig å knytte 
vannområdekoordinatoren til fagmiljø i vertskommunen. Dette for å sikre at 
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kompetansen videreføres i regionen.  

Under pkt. 1.1 Organisering av arbeidet i del II i samarbeidsavtalen står det at 
koordinator rapporterer til Lofotrådet. I dette ligger det at Lofotrådet fungerer 
som styringsgruppe. Frem til nå har den formelle kontakt i hovedsak gått 
gjennom kontaktpersonen i vertskommunen. Det er også gjennomført møter og 
seminarer der saksbehandlere fra kommunene har deltatt. Involveringene av 
politisk nivå har vært liten. Dette er ikke noe særegent for vårt vannområde. Når 
man nå etter hvert har fått på plass bedre grunnlagsdata for karakterisering av 
tilstand i ulike vannforekomster blir det større fokus på gjennomføring av tiltak. 
Da vil også kostnadene bli tydeligere. Det blir nødvendig å foreta prioritering av 
hvilke tiltak som skal gjennomføres først og det må tilføres økonomiske midler 
og andre ressurser. Dette vil gjøre det enklere å få til et engasjement rundt 
arbeidet. I og med at Vannområdekoordinatoren også er koordinator for 
Vesterålen har man mulighet for å samordne arbeidet der man har felles 
utfordringer. Dette er en synergieffekt som man må ta vare på også i framtidig 
organisering. 

Oppgaver for vannområdeutvalget: 

• 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  

 

Nordland Fylkeskommune har bedt regionrådene om å velge mellom 2 modeller 
for organisering av arbeidet regionalt: 

 

Modell 1: Videreføre regionrådet som styringsgruppe.  

Fordeler: 

- Benytter eksisterende system 

- Ordførerne får direkte informasjon 

Ulemper: 

- Møtene i regionrådene har mange tema der vannforskriften blir en liten del av 
dette. Kan miste fokus på vannforskriftarbeidet. 

 

Modell 2: Opprette et vannområdeutvalg bestående av politisk og administrativ 
ledelse. 

Fordeler: 

- Kan utpeke politikere som er særlig opptatt av miljø og vann. 

- Vannforskriftarbeidet står i fokus. 

Ulemper: 

- Enda et utvalg som krever administrering 

- Ekstra trinn på veien. Ordfører må likevel informeres. 

 

For begge modellene vil Nordland fylkeskommune og Statsforvalteren delta som 
observatører. I tillegg vil sektormyndigheter innviteres ved behov. 
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Oppsummering: 

Kommunene har en viktig i rolle i arbeidet med å oppnå god miljøtilstand i vann. 
Riktig organisering kan sikre politisk engasjement og er viktig for å sikre 
deltagelse fra kommunene, samt sikre deltagelse i regionale diskusjoner.  

Videre er det svært viktig at man greier å skape kontinuitet i disse 
vannområdekoordinatorstillingene også i årene som kommer. Dette krever gode 
arbeidsavtaler og ideelt sett faste stillinger. Det er også viktig at stillingene 
oppleves som attraktive og konkurransedyktig lønnsmessig. 

Det vurderes at saken vil ha positive konsekvenser for folkehelse, miljø, samfunn 
og naturmangfold. Det vurderes at saken ikke vil ha konsekvenser for likestilling, 
universell utforming eller bygnings-messige forhold. 

 

Innstilling: 

1. Lofotrådet viderefører dagens organisering hvor Lofotrådet er 
styringsgruppe for vannområde Lofoten.   

2. Vannforskriften bør være tema på ett eller to møter i Lofotrådet i løpet 
av året.  

3. Leder av Lofotrådet blir også vannområdets representant i 
vannregionutvalget. 

 

 

 


