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Er blåblå, blått nok?

Ny blåblå regjering er i gang med å styre vannrike 
Norge. Norsk vannforening har tatt en gjennom-
gang av statsbudsjettet for 2014 for å se om det er 
satt «blå» fotavtrykk fra den nye regjeringen i 
budsjettet i forhold til det som var opprinnelig 
budsjettforslag fra rødgrønn regjering. Vi har 
valgt å se på områdene helhetlig vannforvaltning, 
klimatilpasning og drikkevann, som er sentrale 
temaer på vannområdet.

Når det gjelder statlige midler til arbeidet 
med en helhetlig vannforvaltning, var det fra 
avgått rødgrønn regjering kun foreslått 38 mill. 
kr for 2014, som var eksakt samme nivå som for 
2013. I tillegg kom midler til overvåking av til-
stand i vannforekomstene. Forslaget ville resul-
tert i et akkumulert etterslep på rundt 300 mill. 
kr for perioden 2008-2014 i forhold til det som 
var forutsatt gjennom Stortingets behandling av 
St. prp. 75 (2007-2008) om innlemmelse av EUs 
vanndirektiv i EØS-avtalen. Ny blåblå regjering 
foreslo en styrking på dette området med 15 
mill. kr, og det ble også resultatet av Stortingets 
sluttbehandling av budsjettet for 2014. Norsk 
vannforening mener det er et viktig skritt i riktig 
retning, men på lang nær nok i forhold til behovet.

I klimatilpasningsarbeidet, som jo handler 
mye om tilpasning til endringer i naturens vann-
kretsløp, kan det virke som om regjeringsskiftet 
ikke har hatt vesentlig betydning. I forslag til 
statsbudsjett fra avgått rødgrønn regjering var 
det bl.a. foreslått 4 mill. kr til et nytt lovutvalg 
på overvannsområdet og 3 mill. kr til styrking 
av senter for klimatjenester. Ny blåblå regjering 
endret ikke på dette i sin tilleggsproposisjon, og 
det virker generelt å være enighet på Stortinget 
om disse prioriteringene. Norsk vannforening 
mener dette er viktige tiltak.

På drikkevannsområdet var det fra avgått rød-
grønn regjering foreslått 15 mill. kr til en ny sat-
sing fra myndighetenes side: «Satsingen skal 
understøtte de nasjonale målene på drikkevanns- 
og sanitærområdet som ventes fastsatt under Ver-
d ens helseorganisasjon/UNECEs protokoll om 
vann og helse i 2013. Aktuelle tiltak er informasjon 
om mål, frister, identifisering av kommuner og 
vannverk hvor tiltak må settes inn, økt innsyn, 
styrking av kompetanse på feltet og forskning på 
vann og sykdomsbyrde. Ordningen vil forvaltes av 
Mattilsynet og Nasjonalt folkehelseinstitutt, og 
tiltak settes i gang i samarbeid med Miljødirekto-
ratet.». Ny blåblå regjering foreslo i sin tilleggs-
proposisjon å stryke dette beløpet, og det var også 
resultatet av Stortingets sluttbehandling av bud-
sjettet for 2014. Norsk vannforening mener det er 
svært uheldig at midlene på drikkevannsområdet 
ble strøket, da det vil være viktig for kvaliteten på 
drikkevannet fremover at statlige myndigheter 
bidrar med kunnskapsutvikling og incentiver på 
området. Nasjonale mål under protokoll om vann 
og helse er i skrivende stund heller ikke fastsatt.

10.-12. mars samles den blåblå regjeringen for 
å starte arbeidet med statsbudsjettet for 2015. 
Norsk vannforening vil oppfordre regjeringen til 
å sette et stadig sterkere «blått» preg på budsjet-
tet i årene som kommer, i form av økte bevilg-
ninger på sentrale områder, som helhetlig vann-
forvaltning, klimatilpasning og drikkevann. En 
statlig satsing på godt drikkevann og godt vann-
miljø i naturen vil på sikt gi god avkastning i 
form av helse- og miljøgevinst. En investering i 
«det blå gullet» som våre vannressurser utgjør, 
vil alltid være en trygg investering. 
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