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Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 25.05.2021: 

Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag: 
Det bes om at organiseringen og virkemidlene gjennomgås om den er 
hensiktsmessig for å oppnå målene i MORSA. Evalueringen gjennomføres 

innen utgangen av 2021. 
 

Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:  
Vannområdet skal tilstrebe et tett samarbeid med kommunene for å sikre 
at kravene til vedlikehold av åpne vannveier blir ivaretatt ved tildeling av 

produksjonstilskudd og at aktuelle flomsikringstiltak ivaretar mål om god 
vannkvalitet etter vannforskriften. 

 
Votering: 
 Vs forslag ble enstemmig vedtatt. 

 SVs forslag ble enstemmig vedtatt. 
 Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 
Hovedutvalg for næring og miljøs vedtak 25.05.2021: 

1. Ås kommune gir sin tilslutning til videre partnerskapssamarbeid i 

vannområdet Morsa. Organiseringen skjer i tråd med beskrivelsen i dette 
saksframlegget og «Mandat for vannområdet MORSA» 13.10.2020. 

 
2. Partnerskapet formaliseres med en foreløpig varighet på 6 år fra 

01.01.2022-31.12.2027. Varsel om uttreden av partnerskapet må skje 
minimum ett kalenderår før iverksettelse. 
 

3. Finansieringen fra kommunene skjer ved et årlig driftstilskudd, der 
finansieringsnøkkelen en basert på en kombinasjon av et tilskudd pr 

innbygger og per jordbruksareal i vannområdet. Det vises til 
finansieringsplan i tabell 2 og 3 i saksutredningen.  
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4. Det bes om at organiseringen og virkemidlene gjennomgås om den er 

hensiktsmessig for å oppnå målene i MORSA. Evalueringen gjennomføres 
innen utgangen av 2021. 
 

5. Vannområdet skal tilstrebe et tett samarbeid med kommunene for å sikre 
at kravene til vedlikehold av åpne vannveier blir ivaretatt ved tildeling av 

produksjonstilskudd og at aktuelle flomsikringstiltak ivaretar mål om god 
vannkvalitet etter vannforskriften. 

 

 
 

 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 31. mai 2021 

 
Lene Henriksen Lilleheier 
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