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NATURMANGFOLDLOVEN

Behandling:
Det ble protokollert:
Aase Simonsen, H fremmet følgende forslag som alternativ til innstillingens pkt. 1 og
2:
Rogaland fylkeskommune slutter seg til de foreslåtte endringer i Vannforskriften og
Naturmangfoldsloven, men ber om at vannområdenes betydning bør styrkes i
Vannforskriften. For å sikre lokal forankring og kommunalt engasjement i det videre
arbeidet, må staten gå inn med økt og forutsigbar finansiering av vannområdenes
drift.
Votering:
Innstillingens pkt. 1 og 2 ble vedtatt med 10 mot 5 stemmer (H, V) som ble avgitt for
forslaget fra Simonsen.
Innstillingens pkt. 3 ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Rogaland fylkeskommune mener at:
a. regional plan etter plan- og bygningsloven er det beste verktøyet for å fremme
sektorovergripende helhetlig vannforvaltning og nå målene om godt vannmiljø.
b. dagens organisering av vannforvaltningen bør videreføres for å sikre en
«bunn-opp»- forvalting med politisk forankring, effektiv rullering, samordning
av sektorinteressene, engasjerte lokalsamfunn og aktiv deltakelse fra alle
parter.
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c. vannområdenes betydning bør styrkes i vannforskriften. For å sikre lokal
forankring og kommunalt engasjement i det videre arbeidet, må staten gå inn
med økt og forutsigbar finansiering av vannområdenes drift.
d. det er svært uheldig at det foreslås endringer i vannforskriften som fjerner
oppgaver fra fylkeskommunen på et tidspunkt der det statlige ekspertutvalget
sine anbefalinger til oppgavefordeling for Regionreformen, er under
utarbeidelse. Departementet forskutterer dermed oppgavefordeling før politisk
behandling av de nye oppgavene til regionene.
2. Rogaland fylkeskommune støtter ikke de foreslåtte endringene i vannforskriften
som gjelder organisering, ansvarsfordeling og regional forankring gjennom planog bygningsloven.
3. Dersom vannforskriften likevel endres som foreslått, bør den inneholde en
overgangsbestemmelse som blant annet klargjør hvilken juridisk virkning de
vedtatte vannforvaltningsplanene vil ha ved ikrafttredelsesdato.
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