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Oslo, 30. september 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Nye oppgaver til større kommuner - høringsuttalelse
Norsk Friluftsliv viser til høringsbrev av 13.5.2016 angående høring om nye oppgaver til større
kommuner.
Norsk Friluftsliv representerer de 16 største frivillige friluftslivsorganisasjonene i Norge med til
sammen rundt 950.000 medlemskap og rundt 5.000 lokale lag og foreninger. En av
hovedoppgavene for Norsk Friluftsliv er å ivareta allemannsretten og det enkle og naturvennlige
friluftslivets vilkår i Norge, herunder lover og regler som regulerer friluftslivet rammebetingelser.
For å styrke kommunene gjennomfører regjeringen en kommunereform som skal gi større og
sterkere velferdskommuner. Målt for reformen er å sikre gode og likeverdige tjenester til
innbyggerne, en mer helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, bærekraftige og økonomiske
robuste kommuner og et styrket lokaldemokrati.
Innenfor natur og friluftsliv foreslås det ikke store endringer, men noen flere oppgaver innen viltog innlandsfiskeforvaltningen, forurensingsloven og nærings- og miljøtiltak i skogbruket foreslås
overført til kommunene.
Uavhengig av nye oppgaver til større kommuner er Norsk Friluftsliv opptatt av kommunes
kompetanse innenfor natur og friluftsliv. I forbindelse med stortingsbehandlingen av
Friluftslivsmeldingen (St meld 18 2015-2016) har Norsk Friluftsliv sammen med DNT og
Friluftsrådenes Landsforbund utarbeidet 26 punkter for friluftslivet. Et av disse punktene gjelder
kompetanse i kommunene.
I punktet om kommunes kompetanse peker vi på at det i dag er behov for økte ressurser og
gjennomføringskompetanse i kommuner for å forvalte natur og friluftsliv på en god måte. Ved å
sikre at kommunene har riktig kompetanse ifht oppgavene de skal forvalte innen natur og
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friluftsliv, vil dette gjøre kommunene mer effektiv. Med større kommuner og flere oppgaver blir
ikke dette behovet mindre.
Norsk Friluftsliv forutsetter derfor at kommunene gjennom kommunereformen, uavhengig av
størrelse og oppgaver, sikres nødvendig kompetanse og ressurser for å forvalte natur og friluftsliv
på en god og bærekraftig måte.
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