arne.langset@outlook.com
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Lars Ekker <larekk@nfk.no>
31. august 2020 10:04
Hanne.Ulrichsen@lofotradet.no; Bianca Maria Johansen; 'Kjersti Bye Pedersen'; Heidi
Robertsen; stig.sorra@hel.no; langset@ihr.no; Marianne Dobakk Kvensjø
Håkon Roald
SV: Videre finansiering av lokale vannområdekoordinatorer

Kategorier:

langset@ihr.no

Hei igjen,
Tirsdag 8 september passer best for de fleste av dere.
Det viser seg imidlertid dessverre at dette kolliderer med en intern dag med virksomhetsplanlegging her hos oss.
Jeg lurer derfor på om det er mulig å skyve møtet til uke 38 istedenfor. Under finner dere forslag til møtedager.




Tirsdag 15 september
Onsdag 16 september
Torsdag 17 september

Ber dere innen onsdag klokken 1200 melde tilbake om dette lar seg gjennomføre, og eventuelt hvilke dager som kan
passe for dere.
MERK: Hvis dette skulle bli vanskelig, gjennomfører vi møtet som planlagt i uke 37. Møtetidspunkt tirsdag 8
september klokken 1330 – 1430.
Med vennlig hilsen

Lars Ekker
Rådgiver
Tlf: +4775650594
Mob: +4741479514
larekk@nfk.no
Skype

Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfunn

Fra: Lars Ekker
Sendt: fredag 21. august 2020 13:53
Til: Hanne.Ulrichsen@lofotradet.no; Bianca Maria Johansen <Bianca.Maria.Johansen@vestreg.no>; 'Kjersti Bye
Pedersen' <kjersti.bye.pedersen@salten.no>; Heidi Robertsen <Heidi.Robertsen@salten.no>; stig.sorra@hel.no;
langset@ihr.no; Marianne Dobakk Kvensjø <marianne.dobak.kvensjo@narvik.kommune.no>
Kopi: Katrine Erikstad <kateri@nfk.no>; Håkon Roald <hakroa@nfk.no>
Emne: Videre finansiering av lokale vannområdekoordinatorer
Hei!
1

Nordland fylkeskommune har i vår/sommer gjennomført møter med regionrådene i Nordland for å orientere
kommunene om arbeidet med vannforskriften lokalt, samt behovet for å få på plass en kommunal medfinansiering
av dette arbeidet. Møte med kommunene i Salten gjenstår fremdeles, og planlegges gjennomført i september.
Et forslag som kom opp på et av møtene var at fylkeskommunen tar initiativ til eget møte med sekretariatene i
regionrådene for videre diskusjon og forankring av behovet for videre finansiering. Målet med et slikt møte må være
å få på plass en felles tilnærming til videre finansiering i alle vannområdene i Nordland. Dette kan være spørsmål
knyttet til fordelingsnøkkel, utarbeidelse av saksfremlegg som kan legges frem for kommuner og regionråd, etc.
Vi ønsker herved å invitere dere til et møte på Skype for å følge dette opp videre.
Forslag til møtedager:




Torsdag 3. september
Tirsdag 8. september
Onsdag 9. september

Vi tenker en time bør være tilstrekkelig for et slikt møte.
Ber om tilbakemelding på tidspunkt innen fredag 28. august.
Ta gjerne kontakt hvis spørsmål.
Med vennlig hilsen

Lars Ekker
Rådgiver
Tlf: +4775650594
Mob: +4741479514
larekk@nfk.no
Skype

Sammen bygger vi attraktive og inkluderende samfunn
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