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HØRINGSSVAR - KOMMUNEREFORMEN OG REGIONREFORMEN – FORSLAG
TIL ENDRINGER I FRILUFTSLOVEN OG FORSLAG TIL FORSKRIFT OM
FYLKESKOMMUNENES OPPGAVER PÅ FRILUFTSLIVSOMRÅDET MV.
Arbeidsutvalg har behandlet saken i møte 09.05.2019 sak 39/19
Møtebehandling
Kari-Anne Jønnes (H) foreslo på vegne av H og FrP at punkt 4 strykes.
Halvard Klevmark (MdG) fremmet slikt forslag:
Punkt 2 erstattes med:
Innsigelsesmyndigheten til Fylkesmannen i plansaker må ikke svekkes.
Tillegg:
Det utarbeides en handlingsplan for å opprette flere sikrede friluftsområder.
Votering
Punkt 1, 3, og 5: Enstemmig vedtatt.
Punkt 2 fremmet av Klevmark (MdG) ble satt opp mot innstillingen: Forslag fremmet
av Klevmark (MdG) falt med en stemme.
Punkt 4 i innstillingen ble satt opp mot forslag fremmet av Jønnes (H): Innstillingen
ble vedtatt mot 4 stemmer.
Tillegg fremmet av Klevmark (MdG): Falt med en stemme.
Vedtak
I samsvar med prosjektleders innstilling fattet arbeidsutvalget slikt vedtak:
Arbeidsutvalget for fellesnemnda for etableringen av Innlandet fylkeskommune har
følgende høringsuttalelse på vegne av Hedmark og Oppland fylkeskommuner:
1. Fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle bør styrkes i forskriften.
2. Ansvaret for statlig sikrede områder bør overføres helt til de nye
fylkeskommunene, slik at de blir fylkeskommunalt sikrede områder. Alt ansvar
for forvaltning og utvikling bør legges til fylkeskommunene.
3. Det bør bevilges en tidsavgrenset prosjektstøtte til alle fylkeskommuner for å
gjøre en grundig oppdatering av naturbasen – samt at de ressursene som
følger oppgavene må være vesentlig høyere enn det som er skissert.
4. I forslag til endringer i friluftsloven foreslår departementet at kravet om
stadfesting fra Fylkesmannen oppheves i §§ 2, 3a, 15 og 16, og at § 24
endres. Det bør kreves at kommunene sender forslag til ferdsels- og

oppholdsrestriksjoner på høring før vedtak, og at det innhentes samtykke fra
fylkeskommunene, for å sikre ivaretakelse av allemannsretten.
5. Det bør være en forutsetning for iverksetting av § 2, 3a, 15 og 16 at vedtak er
meldt inn til Kartverket, slik at informasjonen skal være tilgjengelig for alle. Det
foreslås og at § 24 endres slik at kunngjøring skjer via kartfesting via
Kartverkets databaser.
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