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Fra:    Nilsen, Turid Mette [Turid.Mette.Nilsen@fin.dep.no]
Sendt:  29. mars 2012 11:38
Til:    Ramberg Torkel
Kopi:   Lars Mattis LMH. Hanssen; Ness Arne
Emne:   Rovvilterstatninger. FINs merknad til høringsbrev
Vedlegg:        Høringsbrev erstatningsordninger

Hei

Vi har nå lest gjennom høringsbrevet.  Ideelt sett skulle vi hatt bedre tid og en mer formell runde med 
politisk avklaring her. Vi aksepterer likevel at dere vil ha rask tilbakemelding for å sende dette på 
offentlig høring før påske pga Stortingets hastverk i saken. 

Vi synes det er en svakhet at rapporten om husdyr i liten grad omtaler økonomiske konsekvenser ved 
ulike erstatningsordninger.  Vi har merket oss  at MD ønsker å vente til etter høringsrunden med å 
utrede økonomiske konsekvenser nærmere, og at MD ønsker å sende rapportene på høring uten å 
selv ta stilling til forslagene.  Vi legger til grunn at et mål med høringen er å synliggjøre konsekvensene, 
også de økonomiske. 

FIN forutsetter at MD gjør grundige vurderinger av økonomiske konsekvenser av ulike aktuelle 
erstatningsordninger i det videre arbeidet, slik at beslutningsgrunnlaget for Regjeringen blir best mulig. 
FINs utgangspunkt vil selvsagt på vanlig måte være at utgiftene til erstatninger og forebyggende tiltak 
bør reduseres, og i alle fall ikke bør øke utover dagens bevilgninger. Også incentivene til å ta vare på 
dyrene bør bli best mulig. I tillegg er det viktig at dere tar hensyn til budsjettprosessen. Så vi håper de 
eventuelle forslagene dere kommer med på et tidspunkt er i tråd med dette. 

For vår del kan dere dermed sende dette på høring før påske, slik dere ønsker. 

Hilsen
FIN ved TM og LM

Fra: Ramberg Torkel [mailto:Torkel.Ramberg@md.dep.no]  
Sendt: 27. mars 2012 12:46 
Til: Nilsen, Turid Mette 
Emne: Bestilling av tekst jf. samtale 

Her er den tidligere mailvekslingen om foreløpig tekst om nye erstatningsordninger for husdyr og 
tamrein tatt av rovvilt.  Vedlagt det høringsbrevet som vi tar sikte på å sende ut allerede før påske.
 
 
                                                                                              Mvh Torkel Ramberg
                                               
 
--------------------------------------------------------------
--------------------- 
Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person 
den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt 
taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett 
den og kontakt Finansdepartementet. 
 
This email is confidential and may also be privileged. If you 
are not the intended recipient please delete this e-mail and 
notify the Ministry of Finance, Norway, immediately.
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