
BERGEN KOMMUNE

Det kgl. landbruks- og matdepartement,
Postboks 8007 Dep,
0030 OSLO

Deres ref.

BYRADSAVDELING FOR BYUTVIKLING, KLIMA
OG MILJØ
Bergen Rådhus
Postboks 7700,  5020 Bergen
Telefon 05556/55566275
Telefaks 55566330
klitna.tniljo.byutvikling@bergett.kotnrnune.no

Landbruks-

00

Deres brev av: Vår ref.  Emnekode Dato

120410 201001740-130 SARK-03 31.  august 2010
EMRA

Høring. Ny forskrift  for behandling av søknader om odelsfrigjøring etter  odelsloven
§§30 til 32

Vi viser til  høringsnotat med forslag til ny forskrift  for behandlingen av søknader om
odelsfrigjøring  etter odelsloven §§30 til 32,  samt nye delegasjonsregler, datert 12.04.2010.

Byrådet behandlet saken den 25.08.10 sak 1305-10 og fattet følgende vedtak:

1. Byrådets vurderinger/merknader utgjør Bergen kommunes høringsuttalelse til ny
forskrift  for behandling av søknader om odelsfrigjøring etter odelsloven §§30 til 32.

B rådens merknader i saken var som f 1 er:
Endringene vil medføre at kommunen får delegert mer vidtgående arbeidsoppgaver knyttet til
odelsfrigjøringssaker enn tidligere. På nåværende tidspunkt skal kommunen bare forberede
slike saker. Dersom forslaget fra departementet blir vedtatt, skal alle søknader om
odelsfrigjøring sendes til kommunen. Kommunens oppgave vil bli å vurdere om de formelle
vilkårene for odelsfrigjøring er oppfylt, og deretter avgjøre om det skal tas steg til
odelsfrigjøring eller ikke. Kommunen vil også bli ansvarlig for å varsle retten, dersom det
fattes avgjørelse om steg til odelsfrigjøring. Fattes det vedtak om å ta steg til odelsfrigjøring
skal saken oversendes til Fylkesmannen for realitetsbehandling. Kommunens vedtak om å
ikke gå til odelsfrigjøringssak kan påklages til Fylkesmannen.

Bergen kommune har ikke hatt mange odelslØsningssaker de siste 10 årene. Det er opplyst i
høringsutkastet at det totalt har vært 44 odelsfrigjøringssaker i landet i perioden 2005-2008.
Sannsynligvis vil dette fortsatt være en sakstype med få saker. Grønn etat vil bemerke at en
delegering som foreslått medfører et økt ansvar for kommunene uten at det følger midler med.
I seg selv er ikke dette et stort område, men sammen med øvrige oppgaver som er delegert til
kommunene i de senere årene medfører det for Bergen kommune et behov for å ha en jurist
som kan ta seg av saker innenfor landbrukslovverket. Bakgrunnen for dette er at økt
delegasjon til kommunene gjør at sakene ikke får den ekstra kvalitetssikringen ved
behandlingen av juristene ved landbruksavdelingen hos fylkesmannen slik de gjorde før. Det
er også flere klagesaker enn tidligere, og langt flere som benytter advokatbistand i sakene.

Byråden er positiv til forslagene som fremmes i forskriften. De nye reglene vil bidra til
klarhet og tydeliggjøring av avgjørelseskompetanse og saksbehandling i saker om



odelsfrigjøring .  Det påpekes at departementet bør utarbeide klare saksbehandlingsrutiner for
odelsfrigjøringssaker slik at rettssikkerheten ivaretas. Videre  bemerkes at en delegering som
foreslått vil medføre et økt ansvar for kommunene uten at det følger midler med.
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