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Forvaltningsreformen - hgringsnotat om forslag til nye oppgaver til det
folkevalgte, regionale niviet

Vi viser til departementets hgdngsnotat av 26. februar d.a. Vi viser videre til telefonsamtale med

Christine Hjortland vedrprende utsettelse av svarfristen grunnet styrem0te i FRIFO 7. ma| hvor v6r

utttalelse Onskes behandlet. Vi forsto det slik at vi fikk utsatt fristen forutsatt svar umiddelbart etter
slyremotet.  dvs. 8.  mai.

Dette er en sak som har stor betydning for flere av r,flre l3 medlemsorganisasjoner, og vi har derfor
hatt en intem prosess pi forslagene.

Vi ser at hpringsnotatet ogsa er sendt direkte til f@lgende av vire medlemsorganisasjoner:
Syklistenes landsfolening, 4H Norge, Den Norske Turistforening og Norges Jeger- og
Fiskerforbund. Enkelte av disse, som NJFF, vil sende egen uttalelse med spesiell vektlegging av
konsekvensene for deres aktivitetsomride.

Det er naturlig nok forslagene til overfpring av oppgaver innen MiljOvemdepartementets (MD)

ansvar somr6de. som er av srrlig interesse for friluftslivet og friluftslivsorganisasjonene. Men

enkelte av forslagene om overfgring av oppgaver innen Landbruks- og matdepaftementet (LMD) og
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), er ogsfl av interesse for fiiluftslivet.

Nfrldet gjelder fbrslagene til overf@ring av oppgaver til regionene pA milj@vernomr6det, har vi
fglgende kommentarer:

o Det vil kunne ha en positiv effekt for fiiluftslivet at det regionale niviet f6r * og tar pE seg -

det helhetlige ansvaret for 6 utvikle friluftslivet innen regionene.

Vi forutsette r da at friluftslivet, som det st@rste aktivitetsomr6det i landet, gis samme
politiske og forvaltningsmessige status innen regionen som eksempelvis idrett og kultur.

Vi forutsetter videre at regionen har * eller liir - nOdvendig kompetanse pi dette omridet.
Friluftsliv er en kombinasjon av fysisk aktivitet og naturopplevelser. Det er derfor viktig at

Organisas.joner tilsluttet Friluftslivets Iellesorganisasjon (FRIFO): Dcn Norskc 1'uristtorcning, Ibrbundct KYSI'EN, Norges Irolkesportlorbund,
Norgcs Jeger- og Fiskerlbrbuncl, KIUK - KFUM-Speidcrnc, Norges Klatretbrbund, Norges Oricntcringslbrbund, Norges Padleibrbund,

Norges Rlxle Kors Hjelpekorps, Norges speidertbrbund, Skiforeningen. Syklistenes l,andsforcning, ,1H Norge
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regionen i sitt utviklingsarbeid, legger de miljO- og naturmessige forholdene til rette for det
aktive og naturvennlige friluftslivet i regionen.

Det mi f6lge med midler nir oppgaver overfores til det regionale niviet, for bl.a. 6 sikre
midler til utvikling og rekuttering av n@dvendig fagkompetanse.

Vi er usikre pi om fordelingen av ansvaret fbr hpstbare after er formilstjenlig. Vi vet at
Norges Jeger'- og Fiskerforbund vil utdype dette neermere i sitt hgringssvar. En fordeling av
ansvaret forutsetter ngdvendig fagkompetanse bide hos fylkesmannen og i regionen.

Vi er meget skeptiske til overfpringen av vannregionmyndigheten til regionen. Begrunnelsen
er de habilitetsproblemene dette vil skape ved at regionene, som eiere av kraftvert, er
akt@rer med tunge pkonomiske egeninteresser i forhold til vanntbrvaltningsforskriften.
Problemstillingen omtales pA side 104 i hpringsnotatet pi en noksi overfladisk mflte.

Det er viktig at det pfr regionsniviet legges til rette for en aktiv tredje sektor bide som
p6virker og samarbeidsparl. FRIFO stflr sammen med Samarbeidsridet for naturvemsaker
og Friluftsrfldenes Landsforbund, bak etableringen av Forum for natur og friluftsliv (FNF) i
hverl fylke. Dette er et samarbeidsnettverk for frivillige triluftslivs- og naturorganisasjoner,
som skal tale naturens os frilufislivets sak i rcsionen.

Skal FNF kunne vaere en slik aktiv pidriver og samarbeidspart, som ordningen med delegert
miljpansvar forutsetter, mi stotten til FNF gtkes betraktelig.

I forhold til overfpring av oppgaver innen Helse- og omsorgsdepartementets omride, har vi spesielt
vurdefi forslaget om at regionenes ansvar innen folkehelsearbeidet b@r forsterkes.

Det er viktig med Okt fbkus pi det helsefremmende rrbeidet. A giOre folkehelse til et selvstendig
virksomhetsomride i de folkevalgte regionene vil bidra til dette.

Satsing p6 folkehelsearbeid i regionene mi ikke giore at sentrale myndigheter samtidig blir mindre
opptatt av dette. Oppfplgingen bl.a. av den nasjonale handlingsplanen for fysisk aktivitet skjer i dag
i hovedsak gjennom fylkeskommunene og parlnerskap med kommuner og regionale og lokale
frivilli ge organi sasjoner.

Vi har de senere 6r tatt opp bide med Helse- og omsorgsdepartementet og med Stortingets helse- og
omsorgskomitd viktigheten av at det ogs6 kan inngds sentrale parlnerskapsordninger mellom
deparlementet/direktoratet og sentmle frivillige organisasjoner. Pi den miten vil man kunne utnytte
den dynamikken som er tilstede i en medlemsbasert, frivillig organisasjon, skapt av den relasjonen
som finnes mellom sentralleddet og de regionale og lokale lagene.

Vi stir gjerne til deneste med nrrmere opplysninger eller utdypning av ovennevnte, dersom det er
Bnskelig.

Med hilsen
iluftslivets fellesorganisasj on. FRIFO
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