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Dato: 08.10.20

PROTOKOLL – STYRINGSMØTE NR. 3, 06.10.20
Sted: Inspiria, Sarpsborg
Til stede:
Styringsgruppen:
Roar Jonstang (leder), Mona Vauger (nestleder), Thorleif Vikre, Atle Haga, Gunnstein Bakke, Egil
Postmyr, Bjørn Jalving, Kjetil Andersen, Thorbjørn Halvorsen
Sekretariat:
Bjørn Strandli, Frithjof Moy, Monika Olsen, Lars W. Solheim.
For øvrig deltok Geir Endregard, Grethe Helgås, Anne Sjømæling, Therese Mathisen, Arne Hestnes
og Elin Tangen Skeide, Anders Tysklind og Gunnar Larsen.
Havforskningsinstituttet representerte det øvrige fagnettverket.
Sak 1
Godkjenning av innkalling og dagsorden, protokoll
Vedtak:
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Sak 2
Rapport om oppfølgingspunktene fra forrige møte
Vedtak:
Rapporten ble tatt til etterretning, med følgende tillegg:
• Det er viktig at produktene som leveres fra Frisk Oslofjord svarer godt på brukernes behov,
særlig i forvaltningen. Det må nedsettes en arbeidsgruppe som kvalitets sikrer dette og
hvordan produktene svarer på bestillingen i prosjektbeskrivelsen. Bjørn og Fritjof får ansvar
for å trekke inn relevante personer for å sikre en slik gjennomgang. Det vil være viktig
vektlegge den pedagogiske tilretteleggingen slik at brukerne er i stand til å forstå
betydningen av temakartenes innhold, unngå feiltolkninger osv.
Sak 3
Status økonomi, rapport
Vedtak:
Rapporten ble tatt til etterretning, med følgende tillegg:
• Det er viktig å avsette midler til sluttkonferansen.
Sak 4 Status framdrift
Vedtak:
Rapport om framdrift fra partnerskapet ble tatt til etterretning, med følgende tillegg:
•
Høstseminaret utgår pga. covid 19 og fordi sluttkonferansen er planlagt allerede til våren.
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•

Sluttkonferansen legges til april/mai.

Sak 5
Besøk fra klima- og miljøministeren på Verdens Ende, juni
Vedtak:
Styringsgruppen er tilfreds med at klima- og miljøministeren har fått førstehånds informasjon om
Frisk Oslofjord og Frisk Oslofjord 2. Statsråden har gitt svært god tilbakemelding på programmet
og den informasjonen som ble presentert.
Sak 6
Frisk Oslofjord 2
Vedtak:
Styringsgruppen er svært tilfreds med den forankringen prosjektet har fått gjennom møter, brev og
senest miljøtokt i Indre Oslofjord 30. september.
Sjøfartshistorisk museum/Riksantikvaren bør bidra faglig og økonomisk og bør trekkes inn i
søknadsprosessen.
Prosjektet bør involvere Oslo kommune etter hvert som kapasiteten tilsier det. Oslo bør informeres
tidlig i prosessen. Dersom de blir med, må de involveres i finansieringen.
Det er enighet om at HI blir prosjekteier. Styringsgruppens leder bør rekrutteres fra
Oslofjordregionen (en av styringsgruppens medlemmer).
Følgende bør sitte i styret for Frisk Oslofjord 2:
Akser kommune
Hvaler kommune
Færder kommune
Kragerø kommune
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
Fylkesmannen i Viken
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Fiskeridirektoratet
Miljødirektoratet
Nasjonalparkene blir fortsatt viktige i «flaggingen» av en frisk oslofjord. For de kommunene som
har en nasjonalpark, bør det overveies om ikke kommunens representant i styringsgruppen kan være
samme person som leder nasjonalparkstyret (og som er oppnevnt av kommunen).
Det bør fortsatt være et fagnettverk fra forvaltningen etter samme mønster som i dag. Der bør
deltakende kommuner, fylkeskommuner, nasjonalparkene og nasjonalparkenes besøkssentre være
med.
Det er viktig at besøkssentrene i dagens nasjonalparker involveres i søknadsprosessen.
Søknadsprosessen ivaretas av HI, Kongsberggruppen og Inspiria. Bjørn Strandli gir råd ang.
søknadsdokumentet.
Frisk Oslofjord 2 bør også involvere områdene ved Mølen og Grenlandsfjorden.
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Sak 7
Høstseminaret 2020
Vedtak:
Høstseminaret 2020 utgår og en arbeidsgruppe etableres for å ivareta brukerbehovene i de
produktene som skal leveres fra prosjektet, jf. sak 2.
Sak 8
Eventuelt
Ingen saker.
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