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Fylkestinget har behandlet saken i møte 12.12.2017 sak 81/17
Votering
Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkestingets vedtak
1. Vest-Agder fylkeskommune støtter ikke endringene, som er foreslått i
vannforskriften, om at vannforvaltningsplanene ikke lenger skal behandles
som regionale planer etter plan- og bygningsloven og at fylkeskommunene
ikke lenger skal ha en formell rolle i vannforvaltningsarbeidet.
Dette med følgende begrunnelse:
a) Regional plan etter plan- og bygningsloven er et godt verktøy for å fremme
sektorovergripende og helhetlig vannforvaltning for å nå målene om godt
vannmiljø.
b) Dagens organisering av vannforvaltningen bør fortsette for å sikre en god
politisk forankring i kommunene, engasjerte lokalsamfunn og aktiv deltakelse
fra alle parter
c) Det regionale forvaltningsnivået som fylkeskommunene representerer, bør
fremdeles ha plan- og prosessansvaret for de regionale
vannforvaltningsplanene med tiltaksprogram, fordi fylkeskommunene har en
rolle som regional samordner og samfunnsutvikler.
d) Omfattende endringer i vannforskriften må gjøres på grunnlag av evaluering
prosess og gjennomføring av vannforvaltningsplan sett under ett.
e) Eventuelle endringer i ansvaret for vannforvaltningen bør avvente det statlige
ekspertutvalget sine konklusjoner når det gjelder å overføre flere oppgaver fra
stat til nytt folkevalgt nivå, jf. regionreformen.
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2. Dersom vannforskriften endres som foreslått mener Vest-Agder
fylkeskommune at:
a) det må fastsettes hvilken virkning de vedtatte regionale
vannforvaltningsplanene skal ha når en ny forskrift settes i verk, og det må
utarbeides overgangsbestemmelser.
b) ettersom Vest-Agder fylkeskommune har påtatt seg langsiktige økonomiske
forpliktelser i forbindelse med oppfølging av arbeidet i vannområdene, må
disse kompenseres.
c) vannforskriften må endres slik at organiseringen med vannområder skal
videreføres. Fylkesmennene må gis ansvar for å koordinere organisering med
vannområdekoordinatorer.
d) arbeidet i vannområdene har generert kunnskap og kompetanse og det er
etablert velfungerende samarbeidsformer som er viktige å videreføre. Det må
sikres forutsigbar finansiering av vannområdenes drift slik at dette beholdes
og videreføres.
3. Vannregionmyndigheten for vannregion Agder (Vest-Agder fylkeskommune)
stiller arbeidet med rullering av Regional plan for vannforvaltning i bero inntil
organiseringen av vannforvaltningsarbeidet er avklart.
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