Høring om deling av Viken
Innsendt

19.01.2022 14:13:42

ReferanseID

VIK200-1231767

Om høringen
Avsender
Hvem er du?

Kommune/Fylkeskommune
Arbeidstakerorganisasjon
Annen organisasjon/bedrift
Privatperson
Annet

Annen organisasjon/bedrift
Organisasjonsnavn

Oslofjordens Friluftsråd
Adresse

Vaterlandsveien 23
Postnr/sted

3470 SLEMMESTAD
Kontaktperson

Espen Søilen
E-post

espen@oslofjf.no
Spørsmål 1
På hvilken måte kan fylkeskommunen bidra med støtte til din kommune/organisasjon/bedrift/deg som privatperson?

Viken FK er medlem i Oslofjordens Friluftsråd. Fra fylkeskommunen mottar vi finansiering av
prosjekter, både over Vikens eget budsjett og formidlet via statlige ordninger. Vi opplever at Viken har
god kompetanse til å gjennomføre dette.
Fylkeskommunen er et viktig nettverk for kompetanse og erfaringsutveksling mellom kommunene og
organisasjonene vi samarbeider med. Viktige fagområder for vårt samarbeid er blant annet:
- Fremme av og tilrettelegging for friluftsliv
- Prosjekter for å forebygge og rydde opp i marin forsøpling
- Forvaltning av fremmede arter, f.eks stillehavsøsters
- Forvaltning av statlig sikrede områder
- Areal og byggesaker
Spørsmål 2
Har Viken fylkeskommunen som partner for deg/dere styrket eller svekket seg som samarbeidspartner og som bidragsyter til å løse felles
problemstillinger? Svar på vegne av din kommune/organisasjon/bedrift/eller deg selv.
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Vi opplever at Viken FK har fått styrket kompetanse og kapasitet på våre områder. Fagområder som
tidligere utgjorde en liten del av en stilling eller lå på en saksbehandler, har nå fått et eget fagmiljø i
administrasjonen. På tross av – eller på grunn av (!) pandemien, har vi hatt tettere dialog med den
nye administrasjonen enn det vi totalt sett hadde med de tidligere fylkeskommunen. Også økonomisk
oppleves Viken som mer slagkraftig og egnet til å løfte større prosjekter enn tidligere, hvor de ulike
fylkeskommunene gjerne hadde sine egne ordninger som gjorde det vanskelig å løfte prosjekter som
gjaldt hele vårt område.
Spørsmål 3
Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for deg/dere ved en fylkesdeling? Svar på vegne av din kommune/organisasjon
/bedrift/eller deg selv.

Vi er bekymret for at arbeidet med å ivareta Oslofjorden og legge til rette for friluftsliv vil svekkes av
en oppdeling av fylket tilbake til de tidligere fylkesgrensene. Kvaliteten på tjenestene vil bli dårligere,
fordi hver enkelt fylkeskommune får mindre ressurser og kompetanse.
Et aktuelt eksempel på betydning av regionalt arbeid er oppfølging av Helhetlig tiltaksplan for
Oslofjorden. Her inngår 27 kommuner og en rekke organisasjoner i samarbeid med statlige etater og
departementet. Koordinering av beslutninger som fattes lokale er en viktig premiss for å gjennomføre
tiltaksplanen. Her har vi grunn til å tro at fylkeskommunenes evne og mulighet ved en oppdeling
svekkes i forhold til dagens Viken.
Videre vet vi at en av de største truslene for allmenhetens tilgang til Oslofjorden, er nedbygging og
privatisering. At fylkeskommunen har kompetanse og ressurser til å følge opp kommunens
arealplaner og dispensasjonssøknader er helt avgjørende. Vi opplever at Viken FK bidrar til bedre
koordinering og helthetlig planlegging enn slik det var før sammenslåingen. En oppdeling vil svekke
fylkeskommunenes kompetanse og evne til å utføre dette arbeidet.
Spørsmål 4
Hva vil konsekvensene for tjenesteyting og samfunnsutvikling være for deg/dere dersom Viken opprettholdes? Svar på vegne av din
kommune/organisasjon/bedrift/eller deg selv.

I arbeidet for å redde Oslofjorden vil det være avgjørende å ha en sterk regional aktør. Viken FK har
vedtatt å ta en viktig rolle i å koordinere kommunenes innsats og bidra med nødvendig kompetanse.
Det er mer enn 2 mill mennesker som bruker Oslofjorden som en friluftslivsarena. Kyststier og
naturområder går på tvers av kommune og fylkesgrenser. Et samlet Viken vil bidra til en mer helhetlig
forvaltning og tilrettelegging for et bærekraftig friluftsliv. Det er i dag stor sprik kommunene imellom i
forhold til hvordan de prioriterer friluftsliv. Gjennom prosjektmidler og nettverksarbeid vil Viken bidra til
at nivået heves.
Spørsmål 5
Vil Viken fylkeskommune ha potensiale til å bidra til at du/dere får bedre støtte, eller vil et mindre fylke kunne bistå deg/dere på en bedre måte? Svar på
vegne av din kommune/organisasjon/bedrift/eller deg selv.

Et samlet Viken fylkeskommune vil være en langt bedre støtte for oss i arbeidet med å redde
Oslofjorden, både fra forurensning og nedbygging/privatisering. For fjorden og naturen rundt vil det
være et stort tap om Viken blir oppdelt.
Generelle kommentarer
Generelle eller øvrige kommentarer
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Vedlegg
Vedlegg
Ingen vedlegg er lagt til
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