
Kort oppsummering 

Bakgrunn og formål 

Vannforskriften implementerer EUs vanndirektiv i Norge. Fylkeskommuner og kommuner er sentrale for den 

praktiske forvaltningen av vannforskriften.  

Formålet med denne utredningen er å kartlegge hvilke faktiske kostnader vannregionmyndighetene og øvrige 

fylkeskommuner, samt kommuner og vannområder har hatt i arbeidet med vannforskriften til administrativt 

arbeid, og hvor mye av dette som dekkes av statlige tilskudd. Vi har også vurdert hvordan en ny statlig 

finansieringsordning for arbeidet med vannforskriften bør innrettes for å sikre en langsiktig og reell finansiering 

av vannforvaltningsarbeidet på regionalt og lokalt nivå.  

Konklusjon 

Kommunesektoren regionalt og lokalt får ikke dekket kostnadene ved arbeidet med vannforvaltning etter 

vannforskriften fullt ut med de tilskuddene den får i dag. Det vil derfor være behov for en økning i totale tilskudd 

dersom arbeidet skal dekkes av statlige tilskudd. I tillegg til økning av tilskuddene, er sektoren opptatt av 

forutsigbarhet. Dette er særlig viktig for å styrke arbeidet i vannområdene ved å kunne ansette faste 

koordinatorer. Når det gjelder forutsigbarhet, ville den antagelig øke dersom tilskuddet ble innlemmet i 

rammetilskuddet til kommunal sektor, mens ordninger som bevilges over statsbudsjettet har den fordel at 

øremerkingen sikrer at tilskuddene faktisk går til vannforvaltning.  En slik øremerking er å foretrekke, sett fra 

vannforvaltningens ståsted.  
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Brief summary 

Background and aim of the project 

The Water Regulation implements the EU’s Water Framework Directive in Norway. County municipalities and 

municipalities play a key role in the practical administration of the Water Management Regulation.  

The main purpose of this report is to chart what actual costs the Competent Authorities and other county 

municipalities and local communities have incurred in their work with the Water Regulation with regards to 

administrative work, and how much of this is covered by government grants. We have also assessed how a new 

government funding scheme for the work with the Water Regulation should be organized to ensure adequate, 

long-term funding of water management work on the regional and local level.  

Conclusion 

At present, the local government sector, both on a regional and local level, does not get full cost coverage for its 

work with water management according to the Water Regulation with the funding it receives. Therefore, it will 

be necessary to increase overall funding if the work with water management is to be fully funded by government 

grants. In addition to an increase in the grant level, predictability is an important concern for the sector. This is 

especially important with regards to strengthening the work in the sub-districts by making it possible to employ 

coordinators on a permanent basis. As far as predictability is concerned, this would probably increase if funding 

was incorporated into the block grant to the local government sector, while grants that are allocated through 

the National Budget have the advantage of ensuring that funding is actually used on water management. This 

type of earmarking is preferable, seen from the point of view of water management.   

 

 

 


