Referat fra møte i FF torsdag 25. september 2014.

Godkjent referat fra møte i Faglig forum 25. september 2014
Tilstede: Eva Degré (varaleder FF – Miljødirektoratet), Amund Måge (NIFES), Anne Britt Storeng
(Miljødirektoratet), Bente Jarandsen (Oljedir.), Cecilie von Quillfeldt (Norsk Polarinstitutt), Ellen
Øseth (Norsk Polarinstitutt), Gerhard Heggebø (Kartverket), Geir Høvik Hansen (Sjøfartsdir), Geir
Ottersen (Havforskningsinstituttet), Henning Natvig (Statens strålevern), Hilde Kristin Skjerdal
(Statens strålevern), Ingvill Røsland (Petroleumstilsynet), Lene Gjelsvik (Kystverket), Lin Silje Nilsen
(Petroleumstilsynet), Odd Raustein (Oljedir.), Per Arneberg (Overvåkingsgruppen/HI), Thorbjørn
Thorvik (Fiskeridir.), Alf Sollund (Barentswatch), Anne Langaas (Miljødirektoratet), Helga Soppeland
Larsen (Miljødirektoratet).
Tilstede på deler av møtet: Cathrine Marstein Engen (Norconsult), Cecilie Østby (Miljødirektoratet),
Guro Børnes Ringlund (Miljødirektoratet)
Referent: Marianne Olsen (Miljødirektoratet)
Frafall: NVE
Tid og sted: 1000- 1600 Miljødirektoratet, Trondheim. Møterom Skagerrak.
1. Velkommen v/Eva – vara for leder av Faglig forum
 Godkjenning av agenda.
Agendapunkt om Arealverktøyet ble flyttet frem og rekkefølgen for gjennomgang av
oppdragene ble endret slik at risikooppdraget ble gjennomgått først.
2. Godkjenning av referat fra sist møte 27.mai 2014
 Godkjent, uten endringer
3. Informasjon fra sekretariatet og runde rundt bordet
 Info fra sekretariatet
Status Norskehavsplanen: Meldingsarbeidet er ikke igangsatt. Styringsgruppen (SG)
jobber med avklaring av tekst i det faglige grunnlaget.
FF skal orienteres straks prosess i SG er avklart.


Info fra medlemmer i Faglig forum.
Norsk Polarinstitutt orienterte om Sårbarhetssymposiumet som holdes i Tromsø
3./4.nov. (Se lenke under). Fristen for å melde inn foredrag har løpt ut, men det er
fortsatt mulighet for å melde seg på som deltager.
http://www.npolar.no/en/events/2014/11-03-vulnerability-symposium/



Info fra Overvåkingsgruppen (OVG) v/leder Per Arneberg.
o OVG har sendt brev til SG hvor de foreslår endringer i gruppens mandat når det gjelder
rapportering. OVG ønsker at det legges opp til en treårig frekvens hvor Nordsjøen og
Skagerrak rapporteres i 2015 (data fra 2014), for Norskehavet i 2016, Barentshavet i
2017 og så Nordsjøen/Skagerrak i 2018 osv. OVG ber også om at årlig rapporteringsfrist
endres fra 15. februar til 15. mai
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OVG rapport for 2015 omhandler Nordsjøen/Skagerrak: forsøpling/mikroplast vil være
tema som det fokuseres på.
OVG har vedtatt en rekke nye påvirkningsindikatorer (eller aktivitetsindikatorer) for
Norskehavet og Barentshavet. Dette tilsvarer typen indikatorer som er utarbeidet for
Nordsjøen og Skagerrak. Dette vil gjøre at OVGs indikatorsett endrer karakter, fra å
være dominert av tilstandsindikatorer, til også å ha et betydelig innslag av
påvirkningsindikatorer.
Fast punkt på OVG-møter er orientering om aktivitet i relevante fora som EUs
havstrategidirektiv, OSPAR, MOSJ, CBMP, Nor-rus. En av hensiktene er å koordinere
utvikling av indikatorer, noe som vil spare ressurser.
Fast på hvert møte er også relevant arbeid i ICES (det internasjonale
havforskningsrådet). Det er opprettet tre grupper WGINOSE (Nordsjøen), WGINOR
(Norskehavet), WGIBAR (Barentshavet) som skal arbeide med ”integrated
assessments” (integrerte økosystemvurderinger) for havområdene som omfattes av
norske forvaltningsplaner.
OVG planlegger et seminar om forvaltningsplanarbeidet i Oslo 28.-29. januar 2015 i
anledning at det nå er drøyt ti år siden arbeidet startet. En komité med representanter
fra Miljødirektoratet, Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet som skal
utarbeide et program. Et utkast til program vil sendes FF.

4. Arealverktøyet – orientering om status v/ Kartverket og Barentswatch
 Presentasjon ved Gerhard Heggebø/Kartverket, Cathrine Marstein Engen (Norconsult)
og ved Alf Sollund – prosjektleder i Barentswatch.
Det er laget en sammenstilling over lenker til internasjonale kartverktøy som er lagt ut
på prosjektrommet. Legges også ved her.
Liste over lenker til
internasjonale arealverktøy.docx

Det kom innspill fra FF at arbeidet som pågår i prosjektgruppen ikke er forankret i FF.
Forumet kan ikke p.t. ta stilling til organisering av arbeidet og gjennomføringen av
prosjektet. Prosjektgruppa avholder møte 26.september hvor de skal jobbe videre med
prosjektskissen som skal sendes FF for kommentering.
Gruppen skal ha tidsplan for prosjektet med milpæler og budsjett klart til 15.oktober.
Oppfølgningspunkter:
 Prosjektplanen om arealverktøyet fra prosjektgruppen skal presenteres for Faglig
forum. Faglig forum skal godkjenne planen før det sendes til SG.
 Ferdigstillelse av utkast til prosjektplan diskuteres på neste møte, 25.november. I
dokumentet må det fremkomme hvilke kommentarer fra FF som er tatt med videre
og som er innarbeidet i arbeidsdokumentet. Det forventes at prosjektsplanen
avklarer eierskap, organisering og overordna mål for arbeidet. I tillegg skal den
beskrive prosjektgjennomføringen (tidsplan, milepæler og budsjett).
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5. Gjennomgang av tilbakemeldinger på oppdrag med frist 15.oktober
I.
Oppdrag forslag til organisering av risikoarbeidet v/Cecilie Østby (Miljødirektoratet).
[Saksdokument D1-D3.]
Sekretariatets forslag til tilbakemelding til styringsgruppen på organisering av
risikoarbeidet i fremtidig planarbeid (saksdokument D3) ble diskutert. Forslaget gikk ut
på at ansvaret skulle ligge til FF, men at det skulle opprettes en rådgivende gruppe
bestående av etater med ansvar knyttet til risiko for akutt forurensning, som FF kunne
benytte seg av ved behov.




II.






III.

Etter diskusjonen ble det enighet om at FF skal spille inn til styringsgruppen at de ser
behov for å sette ut et mindre tidsavgrenset oppdrag til en gruppe bestående av etatene
med myndighetsansvar knyttet til arbeidet med risiko for akutt forurensing. Oppdraget
bør omfatte innspill til fremtidige behov innenfor risikoarbeidet.
Viktig å bygge på erfaringer fra Risikogruppen, men hovedfokus bør være fremtidige
behov innenfor risikoarbeidet.
Vedtak:
Sekretariatet utarbeider et forslag til ny tekst til styringsgruppen, som sendes til utsjekk
i FF 1. oktober, med frist for tilbakemelding innen 8. oktober.
Dersom ikke FF klarer å enes om tekst, vil det spilles tilbake til styringsgruppen at FF ser
behov for å se organiseringen av risikoarbeidet i sammenheng med organiseringen av
øvrige tema FF skal jobbe med.
Oppdrag forslag til videre arbeid med verdiskaping: Videreføring og organisering av
arbeidet V/Guro Børnes Ringlund (Miljødirektoratet).
[Saksdokument B.]
Vedtak:
Rekkefølgen på mulige oppgaver i den nye teksten som er foreslått inn, endres i
henhold til forslag.
Enighet om at FF foreslår å etablere en arbeidsgruppe.
FF var enige i at det skal presiseres notatet at alt verdiskapingsarbeid i tilknytning til FF
om norske havområder skal gå via FF.
Enighet om at FF foreslår at en fra sekretariatet skal sitte i arbeidsgruppa.
FF enige i at vi kan være tydelige på å etterspørre konkrete arbeidsoppgaver.
 Guro R. oppdaterer notatet i tråd med kommentarer fra møtet.
Oppdrag medvirkning ved Helga Soppeland Larsen (Miljødirektoratet)
[Saksdokument C1-C2.]
Helga gikk gjennom forslaget til medvirkning og holdt en presentasjon av
diskusjonspunktene og avklaringer som måtte landes på møtet.
Avklaringene som ble gjort, er markert som rødt i vedlagte presentasjon.

Agendapunkt 5 Oppdrag medvirkning justert på møtet_markert med rødt.pdf

Vedtak:
 Vurderingsskjema for involvering av interessenter skal ikke legges ved besvarelsen til
SG.
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Referat fra møter i Faglig forum skal være offentlig på nettsiden.
Kontaktinformasjon på deltagere i forumet legges ikke ut på nett.
Setningen om opprettelse av reisefond strykes.
Det er ikke nødvendig å prioritere tiltakene for medvirkning i denne runden.
Forslag til oppbygningen av Faglig forums nettside legges i et eget vedlegg.

Oppfølgningspunkter:
 Utkast endelig versjon av alle tre oppdrag vil bli sendt FF 1.oktober med frist for
innspill 8. oktober.
6. Arbeidsoppgaver fremover v/Eva
[Saksdokument E.]
Gjennomgang av forslag til skisse for det videre arbeidet med forvaltningsplanene med
utgangspunkt i føringer i mandatet.
Innspill:
- Viktig at FF har tydelige oppgavebestillinger direkte til etatene og at dette skjer slik at
etatene har mulighet til å legge inn arbeidet i oppdrag og sette av nødvendige ressurser.
- Ved behov vil FF oppnevne arbeidsgrupper som vil eksistere i et begrenset tidsrom for å
løse konkrete problemstillinger/se nærmere på ulike forvaltningsplanrelevante
fagtemaer.
- FF sine behov må som hovedregel finansieres av FF/SG. Etatsspesifikke ting skal etatene
utfordres på å løse/finansiere.
- Det er særlig viktig å gå i gang med metodeutvikling for samlet påvirkning, i tillegg må
målevaluering og kunnskapsbehov prioriteres.
Vedtak:
Sekretariatet utarbeider et forslag til plan for videre arbeid, inkl. mulighet for
effektivisering av dagens rapportering i forb. med oppdatering kontra revisjon.
7. Eventuelt
Ingen punkter til eventuelt.
8. Neste møte
 25. november i Trondheim (utkast til årsrapport, diskusjon av utkast til prosjektplan
(arealverktøyet), presentasjon av testversjon av arealverktøyet, videre arbeid med
oppgaver og arbeidsform i FF).
Det ble bestemt at SG skulle invitere med på møtet.
 Sekretariatet sender invitasjon.
 13.januar i Oslo (gjennomgang av utkast på årsrapport).
Det må avklares om det er behov for et todagersmøte i januar i forbindelse med
testversjonen av arealverktøyet.
 Prosjektgruppa avklarer dette på møtet 26.september og gir beskjed til sekretariatet.
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