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Høringsuttalelse til rapport om utmarksforvaltning

KS Hovedstyre drøftet på sitt møte 20. februar rapporten fra faggruppen vedrørende organisering av
utmarksforvaltningen. Hovedstyret gjorde følgende vedtak:

"KSstøtter intensjonen om enforenkling av utmarksforvaltningen. Det er samtidig behovfor en mer
helhetlig vurdering av blant annet alt lovverk som til sammen utgjør grunnlaget for naturforvaltningen før
endringer gjøres med hvordan utmarksforvaltningen er organisert.

KSforutsetter at en endring av utmarksforvaltningen innebærer at ansvar, ressurserog kompetanse
ovetføres til folkevalgte organer i størst mulig utstrekning slik at det ryddes opp i dagens overlapp av
oppgaver mellom for eksempelfylkeskommuner ogfylkesmenn.

KSer enig i å ovetføre flest mulig oppgaver til kommunene for å sikre en helhetlig forvaltning. KSser
samtidig atforvaltning avfisk, vilt og villrein ofte forutsetter et regionalt perspektiv og en koordinering
opp mot andre regionale hensyn, og mener at en ovetføring av dette ansvaret til kommunene bør utsettes
til man ser resultatene av den kommende kommunereformen.

KSmener at utmarksstyrene bør værepolitisk oppnevnt, og at det er berørte kommuner og
fylkeskommuner som bør utnevne styremedlemmene.

KSunderstreker at utmarksstyrenes oppgaver og forvaltningsansvar må ikke gå på bekostning av
forvaltningsorganer på lokalt nivå (for eksempelfjellstyrer). Sekretariatet for utmarksstyrene bør legges til
berørte fylkeskommuner.

KSpeker på at økt ansvar ogflere oppgaver krever mer ressurserfor å sikre både tilstrekkelig kapasitet og
kompetanse i kommunene. KSforutsetter derfor at en overføring av utmarksforvaltningen til kommunen
blir fullfinansiert, og at det gjøres en kartlegging av ressursbehovetfør en eventuell overføring av
oppgaver.

KSviser til tidligere vedtak og gjentar behovet for en styrking av datagrunnlag, kartfestet informasjon og
verktøy for å sikre en best mulig utmarksforvaltningen i fremtiden."

Jeg beklager at oversendelsen av høringsuttalelsen kommer etter den formelle fristen, og ber om at
departementet likevel tar hensyn til vår uttalelse i sitt videre arbeid. Eventuelle spørsmål kan stilles til
underte nede.
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