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Uttalelse til høring av forslag til endringer i friluftsloven og forslag til forskrift
om fylkeskommunenes oppgaver på friluftslivsområdet
Jeg viser til høring vedrørende forslag til ny forskrift om fylkeskommunens oppgaver på
friluftslivsområdet, samt forslag til endringer i forskrift av 21. november 2014 nr. 1538 om
tilskudd til tiltak i statlig sikrede friluftslivsområder. Etter en gjennomgang av forslaget vil jeg på
vegne av Finnmark fylkeskommune gi følgende uttalelse:







Finnmark fylkeskommune er positive til at fylkeskommunens oppgaver på
friluftslivsområdet fastsettes i forskrift hjemlet i friluftsloven. Dette kan bidra til å styrke og
klargjøre fylkeskommunens oppgaver innen friluftslivsfeltet. Det er også positivt at
fylkeskommunen skal få et mer helhetlig ansvar for friluftslivet.
Finnmark fylkeskommune er positive til overtakelse av oppgavene knyttet til statlig
sikrede friluftsområder og skjærgårdstjenesten.
Når det gjelder oppgavene knyttet til ivaretakelse av statens eiendomsrett kan det
imidlertid stilles spørsmål ved om hvorvidt det er ønskelig å overta de nevnte oppgaver.
Det kan være prinsipielt problematisk at fylkeskommunene skal tillegges et juridisk
ansvar for å utøve statens grunneierrettigheter.
Finnmark fylkeskommune registrerer at det er satt av lite ressurser knyttet til overføring
av disse oppgavene. Vi kan på nåværende tidspunkt ikke anslå hvor mye ressurser disse
oppgavene vil kreve, men legger til grunn at det kan kreve mer av oss enn det som er
anslått, ettersom man trenger mer tid til å sette seg inn i de nye oppgavene, samt at det
kan være et etterslep som må tas igjen. Finnmark fylkeskommune vil derfor understreke
viktigheten av å få tilført tilstrekkelige ressurser slik at vi kan løse oppgavene på en
tilfredsstillende måte.
Vadsø den 11. juni 2019
Ragnhild Vassvik
fylkesordfører
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