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Forvaltningsreformen  -  forslag til nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået - kommentarer til
høringsnotat

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) viser til høringsnotat fra Kommunal- og regionaldepartementet
vedrørende forvaltningsreformen og forslag om nye oppgaver til det folkevalgte regionale nivået, og vil knytte
noen kommentarer til dette.

Da prosessen med delegering av ansvar og myndighet innenfor naturforvaltnings- og miljøsektoren tok av for
alvor midt på 1980-tallet, var kompetanseoppbygging og den tredje sektors rolle viktige forutsetninger. Man
valgte å øremerke midler til ansettelse av kommunale miljøvemledere for å sikre fagkompetanse i kommunene.
Dette bidro til et betydelig løft både i forhold til kommunenes eget engasjement innenfor disse temaområdene,
men også til en betydelig fokus og engasjement i den tredje sektor. Dette skjedde parallelt med en overføring av
ansvar og oppgaver til rettighetshaverne basert på prosesser med organisering og utarbeidelse av driftsplaner.

Temaer innenfor miljøsektoren ble satt på dagsorden i et helt annet omfang enn tidligere. Etter at myndighetene
fjernet øremerkingen av midler til kommunale miljøvernledere og lot disse midlene gå inn i de generelle
rammeoverføringene til kommunene, har det funnet sted en gradvis nedbygging av kommunenes fagkompetanse
på miljøsektoren. Mange av stillingene er imidlertid beholdt, men da met et annet innhold og andre oppgaver og
funksjoner. Den tredje sektor har opplevd at de ikke lenger trekkes aktivt med av kommunene på samme måte.
De frivillige organisasjonene opplever i mange tilfeller i dag at de i stor grad blir sittende på sidelinjen med liten
eller ingen innflytelse på viktige saker. Parallelt med denne utviklingen, har det også funnet sted en gradvis
nedprioritering av eksempelvis vilt- og fiskeforvaltningsfokuset hos fylkesmennene. Resultatet er at vi står
overfor en situasjon der rettighetshavere, brukersiden og andre aktører innenfor norsk vilt-, fisk- og natur- og
miljøforvaltning opplever en nedbygging av fagkompetanse i det offentlige på svært viktige områder. Dette i en
tid der samfunnet i stadig økende grad stiller krav om en kunnskapsbasert og bærekraftig forvaltning.

NJFF har ved gjentatte anledninger påpekt det faktum at det ikke kan forventes at verken kommunene eller
rettighetshaverne vil kunne bygge opp at apparat med faglig spisskompetanse tilsvarende det man har hatt hos
fylkesmennene tidligere. Tilgang på relevant og god fagkompetanse innenfor det offentlige forvaltningsapparatet
på regionalt nivå er helt avgjørende for å kunne nå målsettingene om kunnskapsbasert forvaltning av
naturgrunnlaget, herunder våre høstbare vilt- og fiskearter. Fylkesmennenes vilt- og fiskeforvaltere har utgjort en
slik kompetansebank. Selv etter at disse gradvis har blitt fratatt gamle oppgaver og tillagt nye oppgaver som
ligger utenfor den mer tradisjonelle rollen som vilt- og fiskeforvalter, så har disse fagpersonene representert en
helt nødvendig spisskompetanse som har kunnet bidra overfor alle aktørene innenfor vilt- og fiskeforvaltningen,
herunder rettighetshavere/grunneiere og frivillige organisasjoner.

NJFF vil peke på de utfordringene som ligger i forslaget om overføring av oppgaver, myndighet og ansvar på
regionalt nivå i forhold til nettopp dette å sikre nødvendig tilgang på fagkompetanse. Eksempelvis foreslås det nå
en deling mellom ansvaret for vilt- og fiskeforvaltningen mellom det regionale folkevalgte organet og
fylkesmennene. Dette fordrer tilgang på relevant spisskompetanse hos begge organene. Noe som igjen vil fordre
en totalt sett økt ressurstilgang på det regionale nivået til dette formålet. NJFF stiller som krav at det settes av
økte ressurser til å bygge opp og etablere fagkompetanse for å kunne gå inn for og iverksette de foreslåtte
endringene. Ideelt sett burde man lovfeste kompetansekrav i den omfattende lovrevisjonen som forslaget til
overføring av ansvar og myndighet legger opp til.
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En av grunntankene i forvaltningsreformen er å styrke det folkevalgte regionale organet gjennom å tillegge det
økt myndighet og ansvar,  samtidig som man da i all hovedsak også trekker opp en grensegang med
fylkeskommunene/det regionale folkevalgte organet som forvaltere og fylkesmennene som kontrollinstans med
innsigelsesrett.  Dette er et ryddig utgangspunkt som bør kunne fungere godt under visse forutsetninger. NJFF vil
i den sammenheng spesielt nevne følgende:

• Økte ressurser både det folkevalgte regionale organet og til fylkemennene som sikrer god tilgang på
relevant faglig kompetanse for alle aktuelle aktører i begge forvaltningsleddene

• Habilitetsspørsmål knyttet til overføring av ansvar og myndighet må være avklart

• Fokus på behov for aktiv tilrettelegging for bred medvirkning fra de tredje sektor

NJFF vil samtidig understreke at vi ser det som riktig at forvaltningen av villaks, villrein, store rovdyr og truede
og sårbare arter fortsatt skal ligge hos fylkesmennene, selv om dette innebærer et delt forvaltningsansvar mellom
de to organene.

Departementet peker i sitt høringsnotat på at det ligger uløste utfordringer i forhold til spørsmål om habilitet
knyttet til overføring av ansvar og myndighet innenfor vannforvaltningen. Med fylkeskommunene som
betydelige aktører på eiersiden innen for kraftverksektoren, ligger det an til uholdbare habilitetssituasjoner som
må gis en avklaring før det kan bli aktuelt med overføringer slik som Kommunal- og regionaldepartementet har
foreslått.

NJFF vil også understreke at det er viktig at det regionale folkevalgte organet legger aktivt til rette for dialog og
kontakt mot den tredje sektor. En god dialog og samarbeid mellom det regionale folkevalgte organet og de
frivillige organisasjonene vil være til gjensidig nytte og bidra til å få belyst ulike saker og problemstillinger på en
best mulig måte. Ansvaret for å tilrettelegge for en slik prosess med aktiv medvirkning ligger først og fremst på
det regionale folkevalgte organet. Når det først er gjort, blir det opp til den tredje sektor å ta tak i og aktivt
benytte seg av disse mulighetene til medvirkning og påvirkning.

NJFF vil også understreke viktigheten av at det regionale folkevalgte organet balanserer sine oppgaver og sin
myndighet på en god måte, der også hensynet til miljøet tillegges tilstrekkelig vekt. I dag har disse organene en
betydelig fokus på sin rolle og sine oppgaver som aktør innenfor nærings- og distriktsutvikling. Med en
oppgave- og myndighetsportefølje som nå foreslått, vil det regionale folkevalgte organet også få et betydelig
ansvar innenfor miljøsektoren. Dette gir rom og muligheter for å gjøre helhetlige avveininger, men det gir også
åpenbart utfordringer i å finne en god og bærekraftig balanse i avveiningene mellom rollen som næringsutvikler
og rollen som myndighet innenfor viktige miljøområder. NJFF vil understreke viktigheten av at man ikke får en
utvikling der innsigelsessaker blir i flertall, mens omforente løsninger blir i mindretall.

Overføring av ansvar og myndighet innenfor akvakultursektoren by på utfordringer i forhold til å avveie
hensynet til arbeidsplasser og nærings- og distriktsutvikling opp mot hensynet til villaksen og miljøet
eksempelvis i spørsmål om lokalisering av oppdrettsvirksomhet. God e faglige funderte utredninger er helt
nødvendige for å kunne sikre et godt beslutningsgrunnlag i slike saker.

For NJFF er det helt avgjørende at det settes fokus på behovet for tilgang på relevant faglig spisskompetanse.
Samtidig er det viktig at det uavhengig av hvem som skal utføre hvilke funksjoner i et framtidig
forvaltningssystem, at det finnes tilgang på relevant, god og mest mulig uavhengig fagkompetanse som kan
levere faglige vurderinger som grunnlag for de vedtak som skal fattes.

Vennlig hilsen
NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

Bjarne Oppegård/Gen.sekr. Siri Parmann/Fagsjef
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