Strategiplan Oslofjordens Friluftsråd
Ingen kommentar til:
1) Visjon og slagord
2) Verdier
3) Hovedmål
4) Tjenester og arbeidsområder
8) Rolle i det nasjonale friluftsarbeidet
Rådmannen kommenterer:
Ny organisasjonsform
Skjærgårdstjenesten
Økonomi
Forhold til øvrige friluftsråd

Ny organisasjonsform, etter Kommunelovens §27
Todelt motiv:
• Tettere tilknytning til kommunene
• Økt grad av moms-refusjon
Rådmannens mening:
• En organisasjon med et valgt, lite styre kan være mer
effektiv for OF, men mange av Oslofjordens kommuner vil
da miste direkte påvirkning av organisasjonen.
•

•

Friluftsrådene det vises til, inneholder færre kommuner, og har i
praksis kommunenes driftsansvar i sjø- og naturforvaltningen.

Et ønske om moms-refusjon bør håndteres på mer
praktisk nivå enn å måtte omorganisere hele friluftsrådet.

Skjærgårdstjenesten og OF smeltes sammen
•

Forsøk der det ligger til rette for det.

Motiv: Mer effektiv ressursutnyttelse. Unngå opparbeidelse
av parallelle systemer.

Rådmannens mening:
• Dette vil kunne bedre OFs eget handlingsrom.
• Skjærgårdstjenesten har også kommunale oppgaver.
•
•
•

•

Lengre vei til disse om OF skal være kommunens utøvende
driftsledd i sjøområdet.
Om kommunale oppgaver tillegges OF, krever det økte
overføringer.
Mer effektiv kommunal forvaltning, da mannskapet er del av
helårlig kommunal driftsorganisasjon, også med land-oppgaver.
(Bymiljøetaten i Oslo, Natur- og idrett i Bærum)

Må ses på med nye øyne når kommunereformen
iverksettes.

Økonomi:
•
•
•
•

Vil beholde dagens medlemskontingent på 4,35,- p.i.
Øke statens bidrag p.g.a. nasjonalparkene i Ytre Oslofjord
Vil øke brukerbetaling
Organisasjonendringer vil øke moms-refusjon.

Rådmannens mening:
• §1 Formål: Oslofjordens Friluftsråd er et frivillig
samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner samt
foreninger og organisasjoner, for forvaltning av
friluftsressurser, fremme av friluftslivet og vern av
natur ved Oslofjorden.
• De forvalter allmenhetens interesser og frie tilgang til
fjorden og kysten. Økt betaling fra brukerne av
tilretteleggingen bør da ikke nedfelles som strategi.
•

Har i dag brukerbetaling ved bruk av kystledhytter, og indirekte via
fordelsvimpel ved bruk av svaibøyer.

Forholdet til øvrige friluftsråd
•

Avklare forholdet til Friluftsrådenes Landsforbund (FL)

•

«Hovedregelen er at tilretteleggings- og
driftsansvaret skal knyttes til friområder langs
fjorden, og at dagens ansvar videreføres for disse. For
andre oppgaver som f. eks natur- og friluftsveiledning,
informasjon, kartlegging, utredninger o.l. skal hele
medlemskommunen være en del av OFs arbeidsfelt.»

Rådmannens mening:
• Avklaring overfor FL er nødvendig.
• Hvis hele medlemskommunen skal være arbeidsfeltet, må
det gjøres avklaringer overfor Oslo og Omlands Friluftsråd,
som er vårt Marka-friluftsråd.
• OF bør fokusere på arbeidsoppgavene i og langs fjorden.

