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Oslo, 14. oktober 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Utredning av fylkesmannens framtidige struktur - innspill
Norsk Friluftsliv viser til deres brev av 8.7.2016 angående utredning av fylkesmannens framtidige
struktur (deres ref 14/7756-51).
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.
Regjeringen har fått gjennomført en utredning av framtidig struktur og størrelse for
fylkesmannen. Målsettingen med utredningen er å gi departementet et godt grunnlag for å
vurdere hva som er hensiktsmessig inndeling av embetene gitt de oppgaver og roller
fylkesmannen skal ivareta i forvaltningen nå og i tiden framover. Utredningen drøfter tre
modeller for inndeling av fylkesmannsembetene (Konsolideringsmodellen (antall 14-17),
Regionmodellen (antall 8-13) og Landsdelsmodellen (antall 4-7). Sentralt i drøftingene står
hvordan den enkelte modell sikrer fylkesmannens rolle og hovedfunksjoner.
For Norsk Friluftsliv er det to ting som står sentralt, enten det gjelder kommunereform,
regionreform eller inndeling av fylkesmannsembetene; medvirkning og kompetanse.
Frivillige organisasjoner må forholde seg til en rekke myndigheter og sektorer på ulike nivåer i en
rekke ulike saker. For å sikre mulighetene for medvirkning på en best mulig måte, mener Norsk
Friluftsliv at det er viktig at myndighetene på regionalt nivå organiserer seg mest mulig likt. Vi
mener derfor det er viktig at en ny inndeling av fylkesmannsembetene følger grenser for de nye
og større regionene som sannsynligvis vil komme. Dette må etter vår vurdering også være viktig
for kommunene som er fylkesmannens viktigste brukere og samarbeidspartnere. Denne modellen
vil også, som utredningen peker på, være i tråd med Stortingets påpekte behov for bedre samsvar
mellom regional stat og regionalt folkevalgt nivå. I kjølvannet av regionreformen bør det derfor
Organisasjoner tilsluttet Norsk Friluftsliv: 4H Norge, Den Norske Turistforening, Forbundet KYSTEN, KFUK-KFUM speiderne,
Kristen Idrettskontakt, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Klatreforbund, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors, Norges Seilforbund,
Norges speiderforbund, Norges Turmarsjforbund, Norsk Kennel Klub, Norsk Orientering, Skiforeningen, Syklistenes Landsforening

også settes i gang et arbeid for å få, om ikke alle, så i alle fall de fleste statlige etater til å innrette
seg etter de samme regionene. Dette vil sikre bedre samarbeid og samordning mellom ulike
myndigheter og gjøre det lettere for frivillige organisasjoner å medvirke i aktuelle saker.
Det er imidlertid viktig å huske på at oppgavene blir de samme om fylkesmannsembetene blir
færre og større. Norsk Friluftsliv er derfor opptatt av fylkesmennene må ha nødvendig
kompetanse og kapasitet til å ta vare på de oppgaver de har innen natur og miljø på en
tilfredsstillende måte uavhengig av antall og størrelse. I praksis bety dette at færre og større
embetsområder krever mer fagkompetanse og flere saksbehandlere innenfor natur, miljø
og friluftsliv enn i det enkelte embete i dag.
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