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Fylkestinget oppnevner tre representanter med vara til Oslofjorden Friluftsråd.
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Bakgrunn for saken
Oslofjordens Friluftsråd anmoder Viken fylkeskommune om å oppnevne tre
politikere til rådsmedlemmer i Oslofjordens Friluftsråd.
Årsmøtet var opprinnelig planlagt den 26. mars. På grunn av koronasituasjonen er møtet
utsatt inntil videre.

Fakta
Oslofjordens Friluftsråd (OF) er et interkommunalt samarbeidsorgan for kommuner og
fylkeskommuner rundt Oslofjorden som ble etablert i 1933. OF har ansvar for store
friområder langs fjorden og har som hovedoppgave å gjøre strender og andre områder
tilgjengelige for alle, fremme friluftslivet og beskytte naturen ved kysten. OF er det største
friluftsrådet i Norge, over 1,6 millioner mennesker bor i OFs medlemskommuner.
Rådsmedlemmer møter til årsmøtet, OFs øverste organ. Årsmøtet velger styret, som legger
frem arbeidsplan, budsjett og siste års regnskap for årsmøtet til godkjenning.
Rådsmedlemmene er bindeledd mellom fylkeskommunen og OFs styre og administrasjon. For
å gi rådsmedlemmene kompetansepåfyll og mulighet til erfaringsutveksling, inviteres det til
årlige rådsbefaringer og konferanser om aktuelle spørsmål.

Administrasjon og drift av OF finansieres gjennom et spleiselag mellom staten,
fylkeskommunene og kommunene. Alle de tre tidligere fylkeskommunene betaler
medlemskontingent til OF.
I samarbeid med kommunene, Viken fylkeskommune og frivillige organisasjoner er OF en
sentral aktør i forvaltning og utvikling av Oslofjorden som en viktig arena for friluftsliv for
befolkningen i Viken.

Problemstillinger og alternative løsninger
De tre representantene bør alle kjenne til Oslofjorden og gjerne friluftsrådets arbeid. Arbeidet
med Oslofjorden og arbeidet i OF er tverrfaglig.
De tre tidligere fylkeskommunene var representert med 3 representanter hver, men
nå skal Viken fylkeskommune oppnevne tre representanter for hele det nye fylket. Det har
vært ulike løsninger i de tre gamle fylkeskommunene når det gjelder politisk og administrativ
representasjon til friluftsrådet. I Buskerud var det to politikere, en fra posisjonen og en fra
opposisjonen i tillegg til rådmannen eller den som rådmannen utsteder fra administrasjonen. I
Akershus og Østfold har det vært tre politiske representanter.
Alle de tre fylkene hadde representasjon fra relevante fagutvalg som f.eks i
Akershus; Hovedutvalg kultur, frivillighet og folkehelse, Hovedutvalg for samferdsel
og Hovedutvalg plan, næring og miljø.

Vurdering
Oslofjorden Friluftsråd er en viktig interkommunal aktør innenfor friluftsliv og forvaltning av
Oslofjorden. Ved å delta med politiske representanter i rådet bidrar det til en god politisk
forankring av arbeidet.
For å få en best mulig forankring av OF sitt arbeid både politisk og administrativt i
fylkeskommunen, anbefaler fylkesrådet at det velges en representant fra komité for plan, en
representant fra komité for kultur og en representant som utnevnes av Fylkesråden for Kultur
og mangfold. Administrasjonen deltar enten som fylkesrådens representant eller som
observatør.

Konsekvenser
For å kunne være med å forme politikken som angår et av de viktigste friluftsområdene for
befolkningen i Viken, er det viktig å delta i dette rådsorganet.

Vedtakskompetanse
Fylkestinget oppnevner representanter og vararepresentantene.
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