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Høringsuttalelse Forslag KLD om endringer i vannforskriften og

naturmangfoldsloven

Vest-Finnmark Regionråd er en allianse mellom de 8 kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Kvalsund,

Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger. Samlet har regionen en befolkning på ca. 42.000 innbyggere, noe

som utgjør 55 o/o av det totale folketallet i Finnmark fylke. Regionen er i vekst, både med tanke på folketall,

samfunns- og næringsutvikling. Regionrådet har derfor valgt å innta rollen som en aktiv medspiller i
utviklingen i regionen og fylket som helhet.

Vest-Finnmark Regionråd vedtok i regionrådsmøte 5. desember 2017 følgende enstemmige høringsuttalelse

i sak 14117:

I. Høringsforslaget understreker at den nye organiseringen åpner for fortsatt samarbeid på lokalt niva.
Det gis derimot en friere rolle i videre organisering og hvordan vannområdet og kommunen skal
involveres. Erfaringer med Finnmark fylkeskommune i rollen som vannregionmyndighet tilsier at
den lokale arenaen er svært viktig i vannforvaltningsarbeidet. Forvaltningsplanene med miljømål og
tiltak vil nå utformes på direktoratsnivå. Vest-Finnmark Regionråd 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

þretas mindre endringer qv eksisterende planer. Vest-Finnmark Regionråd erfarer at det fremdeles
er en god del grunnarbeid som må gjøres. Et lavere ambisjonsnivå vil være negativt for det

fr am t i di g e v annfo r v al t ni n g s ar b e i d e t o g fo r v år e v annr e s s ur s e r.

3. Vest-Finnmark Regionråd kan ikke se noen betydelig ffiktiviseringsgevinst av høringsþrslaget. Det
kan virke som den vesentlige endringen er åfierne den politiske dimensjonen lokalt og regionalt.

4. Vest-Finnmark Regionråd 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 plih eller rett til å delta. Dette vil svekke demolcratiske prosesser.
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5. Vest-Finnmark regionråd mener at høringsþrslaget kommer på et svært uheldig tidspunkt.
Oppfølging og oppdatering av gjeldende planer vil påvirkes negativt. Det må tas en tidlig avgiørelse
og komme helt konlcrete retningslinjer slik at verdifullt planarbeid og kompetanse ikke går tapt som

føl7u av usikkerhet. Videre må det komme klare overgangsbestemmelser ved en eventuell
ilcr afttr e de I s e av for e s I åt t e endr inger.

6. Vest-Finnmark Regionråd mener øt forslcriftsendringen utþrdrer Stortingets intensjon om at
regionreformen sknl styrke regionens samfunnsutviklerrolle. Det er uheldig at endringen i
vannforvaltningsarbeidet þreslås før regjeringens ekspertutvalg har gjort sine vurderinger av nye

oppgaver til regionene.
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