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SIVILSAMFUNNET MÅ HØRES OG INVOLVERES – OGSÅ I KRISETIDER
Det er krisetid i landet, og Naturvernforbundet støtter opp om tiltakene som gjøres av
smittevernhensyn. Som organisasjon har vi tatt alle forholdsregler og utsatt landsmøtet,
alle årsmøter og alle fysiske arrangementer. Ansatte er på hjemmekontor og vi følger
strengt opp alle råd om å unngå reise og enhver situasjon som kan øke smittepress eller
belaste de som jobber i beredskap.
Likevel ser vi det som vår rolle å minne om at Naturvernforbundet og andre
organisasjoner som representerer det sivile samfunnet i en rekke forvaltningsprosesser,
fortsatt må bli hørt og involvert.
Mange samfunnsprosesser fortsetter, både i kommuner, på fylkesnivå og på statlig nivå.
Vi jobber med å lære opp og forberede våre tillitsvalgte og ansatte i å kunne utøve sin
rolle i demokratiet uten fysiske møteplasser. Og vi vil oppfordre stats-, fylkes-, og
kommuneforvaltningen til å gjøre det samme og invitere til digitale møter. Gi
organisasjonene tid til å omstille seg – og sørg for at høringsfrister utsettes, at prosesser
ikke gjennomføres i hastetempo, og at det ikke fattes vedtak som går på bekostning av
vår mulighet til å bli hørt. I saker der det normalt ikke avholdes høringsrunde, bør dette
vurderes, eventuelt gjennom at forvaltningen aktiv innhenter synspunkter fra
sivilsamfunnet.
Her tenker vi særlig på konsesjonssøknader, planprosesser, miljøforvaltningen og vanlige
forvaltningsprosesser, men også Stortingets behandling av saker.
Vi vil gjerne nevne følgende, som eksempler på noen saker som bekymrer oss:

•

•

Vindkraft: Stortingsmelding om vindkraft er varslet for Stortinget før sommeren.
Her er det helt avgjørende med en dialog og god prosess med kommuner og
natur- og friluftsorganisasjoner. Denne bør utsettes om ikke OED og andre greier
å gjennomføre en god involverende prosess gjennom digitale høringsmøter.
Rovdyrforvaltningen: Vi frykter at det fattes fellingsvedtak uten at vår klagerett
blir ivaretatt, og vi håper det tilrettelegges for at også observatører kan delta
digital for eksempel på møter i rovviltnemdene.

•

Transport: Samferdselsdepartementet har akkurat gitt Avinor et oppdrag om å
bygge ny flyplass ved Mo i Rana. Er dette riktig tidspunkt i en sak som burde vært
gjenstand for offentlig debatt? Nasjonal transportplan 2022–2033 er også under
utarbeidelse, og her er det viktig at involveringsprosessen blir god, særlig nå som
arbeidet er organisert på en ny måte.

•

Vannkraftkonsesjoner: Vi hadde flere møter som var avtalt med OED, og nå blir
de avlyst. Vi har forståelse for det, men trenger en bekreftelse på at ikke sakene
blir behandlet i mellomtiden, uten våre innspill.

•

Forvaltningsplanen for Barentshavet – Lofoten: Regjeringen er ventet å
levere stortingsmeldingen om oppdateringen av Forvaltningsplanen til Stortinget
før påske, før den går til videre behandling i vårsesjonen på Stortinget. Ettersom
det er usikkert hvilke smitteverntiltak som fortsatt er iverksatt etter påske, er det
viktig at Stortinget planlegger for en involverende prosess i den videre
behandlingen.

•

Kommunal saksbehandling: I samtlige kommuner behandles utbyggingssaker
nå fra hjemmekontor, og kommunestyrer kan ikke møtes fysisk, med
sivilsamfunnets deltakelse. Vi vil sette pris på at departementet er tydelig overfor
kommunene at vedtak ikke må fattes uten god involvering av sivilsamfunnet.

Med vennlig hilsen
Naturvernforbundet
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