Referat 12.februar 2014 Oppstartsmøte felles Faglig forum norske havområder.

Endelig referat oppstartsmøte felles Faglig forum 12.februar 2014
Tilstede: Lise Langård (Fiskeridir.), Thorbjørn Thorvik (Fiskeridir.), Anne Kristine Frie
(Havforskningsinstituttet –vara for leder av Overvåkingsgruppen), Ingolf Røttingen
(Havforskningsinstituttet), Gerhard Heggebø (Kartverket), Claus Kamstrup (KyV), Lene Gjelsvik (KyV),
Synnøve Lunde (KyV/Risikogruppen), Ulf Syversen (KyV/Risikogruppen), Anne Langaas (Miljødir.),
Anne Britt Storeng (Miljødir.), Cecilie Østby (Miljødir.), Egil Postmyr (Miljødir.), Eva Degré
(sekretariatsekretariat-- Miljødir.), Guro Ringlund (Miljødir,), Guro Sylling (Miljødir.), Marianne Olsen
(sekretariat -- Miljødir.), Signe Nåmdal (leder FF -- Miljødir.), Ellen Øseth (Norsk polarinstitutt -- via
telefon), Inger Ubbe (Oljedir.), Bente Jarandsen (Oljedir.), Ingvill Røsland (Ptil), Ole Jørgen Melleby
(Ptil), Hilde Kristin Skjerdal (Statens strålevern).
Referent: Marianne Olsen (Miljødir.)
Frafall: NIFES, NVE, Sjøfartsdir.
Tid og sted: 12.februar 2014 - 09:00-10.30 hos Miljødirektoratet i Trondheim
1. Velkommen til oppstartsmøte v/leder av felles Faglig forum Signe Nåmdal
Signe ønsket velkommen, spesielt til nye deltagere som Kartverket og nye representanter fra
etatene. Oppstartsmøtet er en oppfølgning av føringer gitt i oversendelsesbrev fra
Styringsgruppen i november 2013. I følge det nye mandatet er det felles Faglig forum's
oppgave å ferdigstille oppdateringen av det faglige grunnlaget for Norskehavet i tråd med
eksisterende mandat for FF Norskehavet. Signe informerte om at oppstartsmøtet ville være
et orienteringsmøte. Ingen beslutninger tas på dagens møte. Arbeidet med
Norskehavsrapporten vil ha hovedfokus frem til ferdigstillelse.
Det ble holdt en presentasjonsrunde og representantene ble bedt om (hvis avklart) å gi
tilbakemelding på hvem som vil delta i det nye FF. KyV, HI, Fiskerdir. og Statens strålevern ga
tilbakemelding på at etatens representant i FF avklares etter at oppdateringen av det faglige
grunnlaget for Norskehavet er ferdigstilt. Ptil har en ny representant ved Ole Jørgen Melleby.
Fra Norsk polarinstitutt vil Cecilie von Quillfeldt sitte i sekretariatet, mens Ellen Øseth vil sitte
i FF som faglig representant. Fra OD vil Bente Jarandsen fortsette som representant. Fra
Kartverket vil Gerhard Heggebø delta.
Miljødirektoratet har i 2013 vært gjennom en omorganiseringsprosess. Den endelige
organiseringen vil landes i begynnelsen av mars. Det er derfor etablert et midlertidig
sekretariat som vil følge opp arbeidet med nytt FF, til organiseringen er avklart internt. I det
det midlertidige sekretariatet fra Miljødir. deltar Signe Nåmdal (leder FF), Eva Degré og
Marianne Olsen. Faglig representant fra Miljødir. avklares til første ordinære møte.
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2. Gjennomgang av mandat og føringer v/Signe

Presentasjon vedlagt.

Nytt felles faglig
forum_oppstartsmøte_12.februar.pdf - Adobe Reader.pdf

Styringsgruppa (SG) har gitt noen oppdrag til FF. Ett av oppdragene er utvikling av
arealverktøy. Innspill til tilnærming og momenter til plan ble presentert av Kartverket – se
agendapunkt 5. Frist for plan for oppdraget er utgangen av februar i år.
Følgende oppdrag har frist for levering til SG i mai:
o

FF skal utarbeide et forslag om hvordan arbeidet med risiko skal videreføres i FF.
Det vil ikke være mulig å levere en plan på dette innen fristen i mai. Sekretariatet vil
derfor be om utsatt frist.
Sekretariatet tar kontakt med leder av RG Synnøve Lunde for å forberede diskusjon
om risiko, som kan presenteres for FF på første ordinære møte.

o

FF skal utarbeide forslag om hvordan arbeid med verdiskaping skal videreføres.
Sekretariatet informerte FF om at de vil få hjelp av Guro B. Ringlund (leder av
arbeidsgruppa for verdiskaping) til å skrive et utkast på forslag til hvordan dette kan
gjøres. Guro oppfordret etatene om å koble på medlemmene i arbeidsgruppen for å
gi innspill til forslag til videre organisering av arbeidet når utkast på forslag foreligger.
Det er ambisjoner om å godkjenne forslaget i FF på første ordinære møte.

o

Forslag til opplegg for medvirkning gjennom involverte interessegrupper.
Sekretariatet vil presentere et forslag om medvirkning av interessegrupper på første
ordinære møte. Oppdraget gjelder formidling av og involvering i
forvaltningsplanarbeidet generelt.
Videre oppfølgning:
 Sekretariatet vil be SG om utsatt frist på oppdragene.
 Sekretariatet vil orientere om prosess for oppdragene på første ordinære møte i
mai/juni.
3. Forslag til møtedatoer i 2014.

FF norske
havområder_forslag til møtedatoer 2014.docx

Det er foreslått å holde ytterligere 3 møter i 2014. Forslag til møtedatoer er lagt ved
referatet. Møtedatoene har blitt justert i etterkant av møte for å unngå kollisjon med andre
møter. Første ordinære møte vil være enten tirsdag 27.mai eller tirsdag 10.juni i Oslo.
Forslag til agenda på dette møtet er:
o

Plan for videre arbeid med arealkartverktøy
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o
o
o
o
o

Plan for arbeidet med verdiskaping – konklusjon leveres styringsgruppen etter møtet
Diskusjon om risiko
Presentasjon av rapportutkast fra det norsk/russiske samarbeidet
Presentere forslag til fagtema som bør tas opp i Faglig Forum i 2014/2015
Hva skjer i andre relevante arenaer? Opplegg for informasjonsutveksling av faglige
oppdateringer og internasjonalt arbeid i Faglig forum
o Arbeisform og omfang på produkter levert av FF.
 Frist for innspill på møtedatoer til sekretariatet v. marianne.olsen@miljodir.no innen
tirsdag 1.april.
4. Innspillsrunde rundt bordet
Det ble åpnet for innspill
o Rollen til FF må avklares og det bør settes av tid til rolleavklaring utover høsten.
o Leveransene fra FF bør spisses og FF må etterstrebe tydelige bestillinger til eventuelle
oppdragstakere/arbeidsgrupper.
o I god tid før møtene må møteagendaen sendes ut. Etatene må få tid til å planlegge hvem
som bør stille på møtene.
o Det kan være en mulig løsning å opprette ad hoc grupper for å løse de ulike oppdragene.
Denne modellen har fungert fint i Overvåkingsgruppa.
o Det oppleves som nødvendig med mer åpenhet om kommunikasjon mellom SG og FF.
Dialogen mellom FF og i SG bør formaliseres.
5. Kartbasert arealverktøy -- presentasjon v/ Gerhard Heggebø Kartverket

Presentasjon
kartverktøy_oppstartsmøte 12.februar 2014.pdf

Gerhard Heggebø informerte om oppdrag om arealverktøy i mandatet, og videre innspill til
plan for dette arbeidet (presentasjon vedlagt). Oppdraget i mandatet lyder:

Utvikle et arealverktøy for fremstilling og sammenstilling av kartbaserte data for
oppdatering av forvaltningsplanene og formidling av disse, i nært samarbeid mellom
Faglig forum og BarentsWatch, og som skal gjøres tilgjengelig gjennom BarentsWatch.
Klima- og miljødepartementet (KLD) har allerede etablert en dialog med Miljødirektoratet,
Kartverket og BarentsWatch omkring oppdraget. Kartverket har som fagmyndighet, og
gjennom sin rolle som nasjonal geodata-koordinator, vært en sentral medspiller og aktør
innenfor samordning, integrering, deling og standardisering av kart og geodata. Denne
erfaringen ønsker SG at FF skal dra nytte av i det videre arbeidet i FF. SG har gjennom
oppdragsbeskrivelsen bestemt at webportalen BarentsWatch skal fungere som en
formidlingsarena for informasjon som gjøres tilgjengelig gjennom forvaltningsplanarbeidet.
(Se for øvrig www.barentswatch.no)
Etatene som deltar i FF vil være både dataleverandører til, og brukere av det sammensatte
innholdet som fremkommer gjennom arealverktøyet. Ambisjonen er at arealverktøyet skal
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bli et verktøy og hjelpemiddel for forvaltning av norske havområder. Kart og geodata skal
kunne deles og settes sammen i forhold til oppgavens art og omfang, og kunne inngå i
fremtidige revideringer og oppdateringer av forvaltningsplanene. Verktøyet gjør det enklere
å levere informasjon om havområdene og forvaltningsplanene.
Formålet med arealverktøyet:
(basert på føringer gitt i Forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak ):
 Effektivisering av oppdateringer.
 Øke visualiseringen av innholdet.
 Øke tilgjengeligheten på innhold og tjenester.
 Standardisering og harmonisering av innhold og tjenester.
I tillegg ønsker KLD at arealverktøyet skal være et underlag for den løpende forvaltningen av
havområdene.
Aktiviteter fremover:
Det gjenstår noen avklaringspunkter som sekretariatet må ta med SG:
 Rolleavklaringer og videreutvikle samarbeidsmodellen for gjennomføring av
oppdraget mellom Miljødirektoratet, Kartverket, BarentsWatch og FF.
Kartlegge brukerbehovene til FF. Dette arbeidet settes i gang etter at det faglige
grunnlaget for Norskehavsarbeidet er overlevert SG.Prioritere brukerbehovene.
Dette må gjøres ut fra noen kriterier. F eks hva som er relevant for en arealbasert
forvaltning, og hva som er teknisk og/eller økonomisk mulig/gjennomførbart.
 Prosjektplan og budsjett må utarbeides.
Oppdraget forutsettes gjennomført innen utgangen av 2016.




Miljødirektoratet, Kartverket og BarentsWatch vil utarbeide en felles rapport som informerer
SG om status, samt en foreløpig plan for det videre arbeidet i slutten av februar.
Innspill fra FF:
Dersom det gis informasjon/oppdatering til SG eller KLD om utvikling av arealverktøyet innen
utgangen av februar, må det tydelig fremgå og presiseres at dette ikke er behandlet i FF.
Intern forankring av arbeidet med arealverktøy i etatene er viktig. Etablering av eventuelt
nye datasett som krever ressurser må formaliseres, f.eks ved å meldes til styringsgruppen for
at departementene skal kunne innarbeide dette i etatenes tildelingsbrev.

Møtet ble avsluttet 10.45 og deretter fortsatte arbeidet med oppdateringen av det faglige grunnlaget
for Norskehavet.
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