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Diverse info og føringer 2019

KLDs oppdrag til Miljødirektoratet 2019
• Legge vekt på arbeidet med å hindre marin forsøpling og spredning mikroplast
• Arbeid med helhetlig og økosystembasert naturforvaltning videreføres
• Oppfølging av Regjeringens Handlingsplan for friluftsliv
•
•
•
•
•
•

Friluftsliv:
Starte opplæring og tilrettelegge for nye friluftslivsoppgaver i fylkeskommunene
Videreutvikle ordningen «Nasjonale turiststier» - tilskuddsmidler/autorisasjon
Etablere og drifte «Ferdselsåreprosjektet» – med ny tilskuddsordning fra 2019
Ferdigstille «Veileder for forvaltning av statlig sikrede friluftslivsområder»
Fortsatt bistå lokale/regionale initiativ om nyetablering Skjærgårdstjeneste-enheter

Nytt fra Miljødirektoratet
• Omorganisering pr 1.januar 2019 – friluftsliv som før
• Handlingsplan friluftsliv kom våren 2018 – viktig fortsatt
• Budsjett 2019 – generelt samme økonomiske rammer
• Tilskudd friluftsliv og tilskuddspost marint søppel
• Returordning for kasserte fritidsbåter videreført
• Overføring av oppgaver til fylkeskommunene – primært
fra fylkesmennene og litt også fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratets forventninger 2019
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Samarbeid SNO – Skjærgårdstjenesten
7 dv oppdrag for SNO
Integrere naturoppsyn i tjenesten (for SNO)
Regionvise kontakter SNO/oppfølging
Bistand strandryddedagen 2019
Evt egne tiltak marin forsøpling (tilskudd)
Kompetanseutvikling
Utvikle andre samarbeidsrelasjoner
Profileringstiltak i 2019

«Dybingen», Kristiansand
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Økonomi Skjærgårdstjenesten 2019
Budsjettkap 1420 post 78

Ramme 25,0 mill kr 2019
+ 5 mill kr på 1420.78 – til nye områder
+ 5 mill kr til marint søppel
+ 1 mill kr på 1420.21 (drift sentralt)
Oslofjorden 1-4,Sørlandet 5-6,VKP 7:
·
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·
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·
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Økning kr 80-105.000 pr område i 2019
Båtinvesteringer ca 2,0 mill kr i 2019

Rammene inkl 75000 som går til de 4 NP-ene

«Rognsfjord», Bamble Foto: Otto Okstad

Status båter, båtinvesteringsplan mv
•
•
•
•
•
•
•
•

Budsjett 2019: ca 2,0 mill kr i statlig andel til båtinvesteringer (+ overført fra 2018)
Holmestrand kommune – status båt overtatt desember 2016
Kragerø kommune – ny båt overtatt juli 2018
Lillesand kommune – ny båt overtatt oktober 2018
Tvedestrand kommune – nye motorer januar 2019
Avklaringer Oslo: anbudsrunde uten endelig resultat – lagt ut januar 2019
Forskuddsavklart prioritet til Lister enhet (Farsund kommune) – på anbud i sommer
Avklaringer Sørlandet? Vestkystparken?

• Statusrapport båter i 2018 gjennomført – utsjekk status tiltak ift ny forskrift – stort sett OK
• Ny investeringsplan revisjon påbegynt 2017 – lite respons på høring 2018 - ferdigstilles nå
• Status lokale båtfond i Oslofjorden?

Saltholmen, Lillesand
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Saltstein, Kragerø
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Sak 5: Regionreformen
• Stor regionreform vedtatt av Stortinget 2018 – gjennomføres fra 1.jan 2020
• Oppgaver på friluftsliv flyttes fra Fylkesmannen til fylkeskommunene
• I denne runden primært oppgaver med sikring/forvaltning av friluftslivsområder
og Fylkesmannens portefølje knyttet til Skjærgårdstjenesten
• Opplæringstiltak og forberedelse av oppgaveoverføring i 2019 – iverksettes 2020
• Skjærgårdstjenesten har driftsområder som ikke sammenfaller med nye regioner

•
•
•
•

Fra og med neste år sende søknader om statlige driftsmidler til de nye regionene
Noen avklaringer rundt oppgaveplassering SGT i forhold til hvilken region
Det er nå en forskrift-høring fra KLD som regulerer denne oppgaveoverføringen
Ny kommunelov er vedtatt – og trer i kraft i løpet av høsten

