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Fylkestinget 2015 - 2019 har behandlet saken i møte 13.12.2017 sak 58/17 
 
Møtebehandling 
 
Vedtak, enstemmig; 
 

 

 
1.  Høringsforslaget understreker at den nye organiseringen åpner for fortsatt samarbeid 

på lokalt nivå. Det gis derimot en friere rolle i videre organisering og hvordan 
vannområdet og kommunen skal involveres. Erfaringer fra rollen som 
vannregionmyndighet tilsier at den lokale arenaen er svært viktig i 
vannforvaltningsarbeidet. Forvaltningsplanene med miljømål og tiltak vil nå utformes 
på direktoratsnivå. Finnmark fylkeskommune mener at vannforvaltningsarbeidet blir 
mer fragmentert, mens målet er helhetlige sektorovergripende planer. 
 

2. En del av begrunnelsen for endring i vannforskriften er at det i den neste 
planperioden kun skal foretas mindre endringer av eksisterende planer. Finnmark 
fylkeskommune erfarer at det fremdeles er en god del grunnarbeid som må gjøres. Et 
lavere ambisjonsnivå vil være negativt for det framtidige vannforvaltningsarbeidet og 
for våre vannressurser.  
 

3. Finnmark fylkeskommune kan ikke se noen betydelig effektiviseringsgevinst av 
høringsforslaget. Det kan virke som den vesentlige endringen er å fjerne den politiske 
dimensjonen lokalt og regionalt. 
 

4. Finnmark fylkeskommune mener det er uheldig at vannforvaltningsarbeidet ikke 
forankres i plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven er et godt egnet, felles 
redskap som balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn for 
samfunnets samlede behov. Statlige etater eller kommuner har ikke lenger plikt eller 
rett til å delta. Dette vil svekke demokratiske prosesser. 
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5. Finnmark fylkeskommune og ELY-senteret i Lappland har delt forvaltningsansvar for 

den Norsk-finske vannregionen. For å sikre medvirkning og lokal forankring skal 

Finland i større grad overføre ansvaret med vanndirektivet til et fylkeskommunalt- og 

kommunalt nivå, noe som vil være et stort løft for samarbeidet i vår internasjonale 

vannregion. Utfordringene med ulik organisering vil vedvare dersom arbeidet med 

vanndirektivet blir overført til statlig nivå. 

 

6. Finnmark fylkeskommune mener at høringsforslaget kommer på et svært uheldig 
tidspunkt. Oppfølging og oppdatering av gjeldende planer vil påvirkes negativt. Som 
vannregionmyndighet for Finnmark og Norsk-finsk vannregion må det utarbeides et 
dobbelt sett med planer. Dette er ressurskrevende prosesser. Det må tas en tidlig 
avgjørelse og komme helt konkrete retningslinjer slik at verdifullt planarbeid og 
kompetanse ikke går tapt som følge av usikkerhet. Videre må det komme klare 
overgangsbestemmelser ved en eventuell ikrafttredelse av foreslåtte endringer. 
 

7. Finnmark fylkeskommune mener at forskriftsendringen utfordrer Stortingets intensjon 

om at regionreformen skal styrke regionens samfunnsutviklerrolle. Det er uheldig at 

endringen i vannforvaltningsarbeidet foreslås før regjeringens ekspertutvalg har gjort 

sine vurderinger av nye oppgaver til regionene.   
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Høringssvar fra Finnmark fylkeskommune om høring forslag til endringer i 
naturmangfoldloven og vannforskriften 
 
Departementet oversendes med dette høringssvar fra Finnmark fylkeskommune. 
 
Fylkestinget vedtok i sak 58/17 13. desember 2017 følgende i sitt høringssvar fra Finnmark 
fylkeskommune vedrørende høring forslag til endringer i naturmangfoldloven og vannforskriften: 
 

 
  

1. Høringsforslaget understreker at den nye organiseringen åpner for fortsatt samarbeid på 
lokalt nivå. Det gis derimot en friere rolle i videre organisering og hvordan vannområdet 
og kommunen skal involveres. Erfaringer fra rollen som vannregionmyndighet tilsier at 
den lokale arenaen er svært viktig i vannforvaltningsarbeidet. Forvaltningsplanene med 
miljømål og tiltak vil nå utformes på direktoratsnivå. Finnmark fylkeskommune mener at 
vannforvaltningsarbeidet blir mer fragmentert, mens målet er helhetlige 
sektorovergripende planer.  

 
2. En del av begrunnelsen for endring i vannforskriften er at det i den neste planperioden 

kun skal foretas mindre endringer av eksisterende planer. Finnmark fylkeskommune 
erfarer at det fremdeles er en god del grunnarbeid som må gjøres. Et lavere 
ambisjonsnivå vil være negativt for det framtidige vannforvaltningsarbeidet og for våre 
vannressurser.  

 
3. Finnmark fylkeskommune kan ikke se noen betydelig effektiviseringsgevinst av 

høringsforslaget. Det kan virke som den vesentlige endringen er å fjerne den politiske 
dimensjonen lokalt og regionalt.  

 
4. Finnmark fylkeskommune mener det er uheldig at vannforvaltningsarbeidet ikke 

forankres i plan- og bygningsloven. Plan- og bygningsloven er et godt egnet, felles 
redskap som balanserer økonomiske, sosiale og miljømessige hensyn for samfunnets 
samlede behov. Statlige etater eller kommuner har ikke lenger plikt eller rett til å delta. 
Dette vil svekke demokratiske prosesser.  

 
 

5. Finnmark fylkeskommune og ELY-senteret i Lappland har delt forvaltningsansvar for den 
Norsk-finske vannregionen. For å sikre medvirkning og lokal forankring skal Finland i 



 

 
 

større grad overføre ansvaret med vanndirektivet til et fylkeskommunalt- og kommunalt 
nivå, noe som vil være et stort løft for samarbeidet i vår internasjonale vannregion. 
Utfordringene med ulik organisering vil vedvare dersom arbeidet med vanndirektivet blir 
overført til statlig nivå.  

6. Finnmark fylkeskommune mener at høringsforslaget kommer på et svært uheldig 
tidspunkt. Oppfølging og oppdatering av gjeldende planer vil påvirkes negativt. Som 
vannregionmyndighet for Finnmark og Norsk-finsk vannregion må det utarbeides et 
dobbelt sett med planer. Dette er ressurskrevende prosesser. Det må tas en tidlig 
avgjørelse og komme helt konkrete retningslinjer slik at verdifullt planarbeid og 
kompetanse ikke går tapt som følge av usikkerhet. Videre må det komme klare 
overgangsbestemmelser ved en eventuell ikrafttredelse av foreslåtte endringer.  

 
7. Finnmark fylkeskommune mener at forskriftsendringen utfordrer Stortingets intensjon om 

at regionreformen skal styrke regionens samfunnsutviklerrolle. Det er uheldig at 
endringen i vannforvaltningsarbeidet foreslås før regjeringens ekspertutvalg har gjort sine 
vurderinger av nye oppgaver til regionene.  

 
 

Vadsø 14.12.2017 
 

Med hilsen 
 

Tore Gundersen 
Kultur- og miljøsjef 
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