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Ekstraordinært driftstilskot til friluftsråda 2018 - til drift av
skjergardsteneste i Møre og Romsdal
Bakgrunn
Vi viser til sak om etablering av skjergardsteneste i Møre og Romsdal, som skal til
handsaming i fylkestinget i april 2018.
Friluftsråda i Møre og Romsdal har søkt om driftstilskot frå fylkeskommunen til å
delta i den nasjonale ordninga med skjergardsteneste, med verknad frå 2018. Det
er søkt om 400 000 kroner.
Drift av skjergardstenester i landet elles, er basert på tilskot frå dei tre
forvaltingsnivåa. Sunnmøre friluftsråd driftar per i dag ei skjergardsteneste som
ikkje er finansiert med midlar frå staten. Dagens driftsmidlar til tenesta blir henta
frå medlemskontingenten som blir betalt av kommunane.
Samla driftsbudsjett for tenesta er sett til to mill. kroner i 2018. Dette er tenkt
finanisert slik:
Sunnmøre friluftsråd
Nordmøre og Romsdal friluftsråd
Møre og Romsdal fylkeskommune
Sal av tenester (til fylkesmann og andre tilsynsorgan)
Tilskot frå staten (Miljødirektoratet)
Samla inntekt

kr
kr
kr
kr
kr
kr

250
150
400
200
1 000
2 000

000
000
000
000
000
000

Hovudinntekta er fordelt mellom driftstilskot frå Miljødirektoratet, fylkeskommunen
og medlemskontingenten frå kommunane. I tillegg kjem sal av tenester.
Vi viser elles til vedlegg til denne saka.
Vurdering
Skjergardstenesta er ei driftsordning, knytt til renovasjon og praktiske
driftsoppgåver i sjøbaserte friluftsområde. Utover desse oppgåvene, er det fleire
einingar som er involvert i lokalt oljevernberedskap, innsamling av marin forsøpling
og andre skjøtselsoppgåver.
Mange av utfordringane med tilrettelegging for eit aktivt friluftsliv, er knytt til
mangel på både menneskelege og økonomiske ressursar. Ein skjergardsteneste vil
kunne bidra til betre tilrettelegging for eit aktivt kystfriluftsliv i Møre og Romsdal.
Samtidig vil ei skjergardsteneste basert på innsamling av marint søppel, kunne
krevje svært mykje av dei frivillige, på kort og lang sikt.

Behovsanalysen som er lagt ved saka er utarbeidd på førespurnad frå
fylkeskommunen, for å få ei betre forståing av det faktiske grunnlaget for drift av
tenesta. Rapporten gir eit betre oversyn over friluftsområde som skal forvaltast,
men den gir ikkje ei betre forståing av samla kostnadar av drifta.
Det er vidare uttalt at omfanget på sal av tenester, er antatt å vere større enn det
som går fram av budsjettet. Det er ikkje inngått intensjonsavtalar som seier noko
om mogleg storleik på inntekt. Vi er vidare kjent med at Miljødirektoratet ser føre
seg eit driftstilskot i storleiken 900 000 kroner per år. Slik ordninga er tenkt
finanisert frå friluftsråda si side, vil kommunane sitt bidrag til drift av ordninga vere
basert på ei omdisponering av medlemskontingenten.
Fylkesrådmannen finn det vanskeleg å tilrå eit tilskot tilsvarande beløpet det er søkt
om. Vi kjenner ikkje til den endelege finansieringa av tenesta, då omfang på sal av
tenester og endeleg tilskot frå Miljødirektoratet ikkje er kjent. Det er dessutan
behov for ei større innsikt i det faktiske driftsgrunnlaget og kostnadane knytt til
dette. Fylkesrådmannen legg vidare til grunn at ved støtte til regionale tiltak, der
også staten deltek, er det ein føresetnad at vertskommune/-ar deltek på linje med
fylkeskommunen. I dette tilfellet er midlar henta frå medlemskontingenten.
Fylkesrådmannen tilrår på grunnlag av dette at friluftsråda samla sett får eit
ekstraordinært driftstilskot på inntil 275 000 kroner i 2018. Utbetaling av tilskotet
vil vere avhengig av om fylkestinget gjer positivt vedtak om å bidra til å sikre
langvarig drift av ei skjergardsteneste i Møre og Romsdal. Tilskotet i 2019 bør vere
basert på erfaringstal frå 2018. Fylkesrådmannen tilrår vidare at tilskotet blir
overført samla til Sunnmøre Friluftsråd.
Forslag til vedtak:
1. Kultur- og folkehelseutvalet løyver Sunnmøre Friluftsråd inntil 275 000 kroner i
ekstraordinært driftstilskot for 2018. Tilskotet skal nyttast til drift av
skjergardsteneste i Møre og Romsdal.
2.

Tilskotet blir gitt under føresetnad av at fylkestinget i Møre og Romsdal er
positiv til at det blir etablert ein skjergardsteneste i Møre og Romsdal.

3.

Løyvinga blir å dekke frå ramme 57 Kulturtilskot. Til rest på ramma etter
vedtak stå 1,28 mill. kroner.
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