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Saksdokumenter

1. Landbruksdepartementet:Høringav forslagtil nye bestemmelserom overføringav
myndighetog ny forskrift om saksbehandling.Egetvedlegg.

Administrasjonensinnstilling:
Trysil kommunemenerdeter riktig atkommunenenå får vedtaktsmyndigheti viktige
landbrukssakerefterjordiova,skoglova,konsesjonslovaog odelsiova.
Det vil nåbli et bedresamsvarmellomkommunensansvarog myndigheti landbrukssektoren.
Okt delegasjonvil innebæreforenklingbådefor brukerog for offentlig forvaltning.

• Trysil kommunevil pekepåat detbørvurderesåta inn bestemmelserom hvemsomskal
værevedtaksmyndighetfor driftsenhetermedareali flerekommuneri de nye
delegasjonsbestemmelsene

• Trysil kommunevil viderepekepåbetydningaav at FylkesmannensLandbruksavdeling
opprettholdertilstrekkeligkompetanseog kapasitettil åbiståkommunenepådesaksfelt
somnådelegeresog til effektiv behandlingav sakerfor kommunaleiendom.

Drifts- og forvaltningsut-valgetsbehandling:
Administrasjonensinnstilling enstemmigvedtatt

Drifts- og fon’altningsutvalgetsvedtak:
Trysil kommunemenerdeter riktig atkommunenenåfår vedtaktsmyndigheti viktige
landbrukssakeretterjordlova,skoglova,konsesjonslovaog odelslova.
Detvil nåbli etbedresamsvarmellomkommunensansvarog myndigheti landbrukssektoren.
Okt delegasjonvil innebæreforenklingbådefor brukerog for offentlig forvaltning.

• Trysil kommunevil pekepåat detbørvurderesåta inn bestemmelserom hvemsomskal
værevedtaksmyndighetfor driftsenhetermedareali flerekommuneri de nye
delegasjonsbestemmelsene



Trysil kommunevil viderepekepå betydningaav atFylkesmannensLandbruksavdeling
opprettholdertilstrekkeligkompetanseog kapasitettil åbiståkommunenepådesaksfeltsom
nådelegeresog til effektiv behandlingav sakerfor kommunaleiendom

Trysil, 21.07.2003

Kristian Trengereid
rådmann



Saksutredning:
Landbruksdepartementet(LD) har sendtforslagtil nyebestemmelseromoverføringav
myndighetog ny forskrifl om saksbehandlingmv. i kommunenpåhøring. Virkningsdatofor
de nye regleneer 01.01.04.Høringsfristener satttil 15.09.03.

LDs høringsbrevfølgersomegetvedlegg.

Forslagetsomnåsendespåhøringmå sespåbakgrunnav Stortingsmeldingnr 19 (2001-
2002)«Nyeoppgaverfor lokaldemokratiet- Regionaltog lokalt nivå.»Formåletmeddenne
stortingsmeldingaer åstyrke det lokalesjølstyret,vitaliserelokaldemokratiet,gi kommunene
bedreanledningtil å selandbrukspolitikkeni sammenhengmedandresamfunnsoppgaverog
samtidigbidratil måltettingog effektiviseringav statlig virkemiddelbruk.

For åfølgeopp Stortingsmeldingnr 19 opprettaLD prosjektet«Kommunerettasatsingpå
landbruksområdetx..Detteprosjektetgjennomføresi samarbeidmedKommunal-og
Regionaldepartementetog KonununenesSentralforbund.Forå belysedeulike
problemstillingenenærmereer detopprettafire tematiskeunderprosjekterunder
hovedprosjektet.Debesteimnelsenesomnåersendtpåhøringer temai underprosjektet
«Desentraliseringav juridiske virkemidler».

Ogsåendeløkonomiskevirkemidleri landbrukssektorenskal delegerestil kommunenefra
nesteår. Detteer temai delprosjektet«Forslagtil forvaltningsmodellfor økonomiske
virkemidler».lnvesteringsvirkemidleneunderLandbruketsUtviklingstond(LUF), som
omfattermidler til miljø og skogbruk,overførestil kommunene.Detteskal gjennomføresved
ånytte enøkonomimodellsom i hovedtrekker lik densomi daggjelderfor dedirehe
tilskuddene,vedatkommunenefår vedtaksmyndighetfor tildeling av tilskudd,mens
utbetalingtil den enkeltetilskuddsmottakerskjer sentraltfra FylkesmannenellerStatens
Landbruksforvaltning(SLF).

I delprosjektet«Utvikling av landbrukspolitiskdialog påregionaltI kommunaltnivå» er
hovedmåletåutvikle tiltak for en goddialog mellomkommunaltog regionaltnivå slik at
kommunenei størregradkanbli en aktiv landbrukspolitiskaktor.Det er bl.apektpåat
kommunalelandbruksplanervil væreviktige i dennesammenheng.Ulike former for
interkommunaltsamarbeidblir ogsådrøfta.

Det sisteav deiprosjekteneomhandler«Rapporteringfra kommunene- IKT i landbrukets
fagsystemer».

Forbedreåsettekommunenei standtil å gjennomføresatsingapå landbruksområdeter det
utarbeidanyeobjektivekriterierfor fordeling av statstilskuddtil kommunenes
landbruksforvaltning.Detteinnebærerat landbrukskommunenevil få en størreandelav
pengene.Dettevil slåpositivt ut for Trysil. Midlene er ikke øremerka.Hensiktenerå
synliggjøredenårligesummensomer tiltenkt landbruksforvaltningaog å fortelle hva staten
forventerat kommunenebrukerpå sin egenlandbruksforvaltning.



Forslagettil nyebestemmelserom overforingav myndighet
Forslagettil nyebestemmelserhartittelen«Overføringav myndighettil konununen,
Fylkeslandbruksstyret,Fylkesmannen,StatensLandbruksforvaltningog Bergvesenetetter
konsesjonslova,jordlova,odelslovaog skogbrukslova».

§ i omhandlerkommunensmyndighet.Kommunenefår myndighettil åavgjøresakeretter
Jord-,Odels-,Konsesjons-og Skogbrukslovendervedtaksmyndighetenikkeer lagttil andre
organer.For kommuneneerdenviktigstekonsekvensenav forslagetatvedtaksmyndigheti
sakersom i dagavgjøresav fylkeslandbruksstyreti all hovedsakoverførestil kommunen:

Konsesjonslova
Jordlova
Skoglova

Søknadomkonsesjon.
Søknadomdeling av drifisenhet.
Alle sakerunntattsakersomgjelderfastsettingav vernskoggrenser

Det foreslåsi tillegg åoverføreavgjørelsesmyndighettil kommuneneetterflereandre
bestemmelseri konsesjonslova,jordlovaog odelsiova:

Jordlova

Konsesjonslova

Odelslova

Sakerom brukog omdisponeringav dyrkajord (§ 9)
Sakeromvernavdyrkajord og vanhevd(§ 8).
Påleggom åsøkekonsesjon(§ 20)
Forbudmot forringelseav eiendomog unntakfra hogstforbud(§ 27)
Tilbaketrekkingav konsesjonog fastsettingav frist for salg ved
overtredelseav konsesjonsvilkår(§ 23)
Frist for åordneforhold når konsesjonikke er gitt eller frist for åsørgefor
omgjøringav overdragelse(§25)
Forlengelseav frist for videresalg(§ 6).
Kontroll medatbo- og driveplikt blir oppf~’lt, påleggom åsøkekonsesjon
og fastsettingav frist for salg (§ 29).

Fylkeslandbruksstyretskal væreklageorganfor vedtaktruffetavkommunene.

Det foreslåsogsåå overføreavgjørelsesmyndighetfor vissesakerfra SLE til Fylkesmannen.
Dettegjeldersakeromtvangsmulktetterkonsesjonslova(§§ 20 og 23) og tvangsgebyretter
jordlova(§20).

Deter imidlertid et viktig unntaknårdetgjelderoverføringav vedtaksmyndigheti sakersom i
dagavgjøresavfylkeslandbruksstyret.Kommunenkan ikkeavgjøresakerderkommunensjøl
ereiereller overdrageraveiendomeller harannentilknyting til den.Detteføilgerav vanlige
reglerom habilitet,menerogsåpresisertspesielti § 1 i bestemmelseneom overføringav
myndighet.Menkommunenskal utrededissesakenepå vanlig måte,og deretteroversende
demtil denaktuellevedtaksmyndigheten.Dettegår framav § 1 i Forskrift om saksbehandling
m.v.

Forslagettil forskrift om saksbehandlingi kommunen.
Det er foreslåttenkeltenyebestemmelseri denneforskriften:

Kommunenehar ikke lengerplikt til åbrukedatasystemerfor saksbehandlingog statistikk
somLD stille til rådighet.



Kommunenemåstille til rådighetdokumenterLD ber omfor å evaluerepraksis.
Forskriftenskravom at kommunenemåhapersonellmedjord- og skogbruksfaglig
kompetanseoppheves.

Kommentarer
De nye bestemmelseneom overføringav myndighettil kommunenm.v måsespå somen
videreføringav denreformensomskjeddei 1994dakommunenefikk ansvaretfor denlokale
landbruksforvaltninga.Litt forenklakanen vel si at nåfår kommuneneenmyndighetsomstår
i merrimelig forhold til detansvaretde fikk i 1994. Deterentydigpositivt.

En følgeavdenforeslåtteendringaer at vedtaksmyndighetennåkommernærmerebruker, at
detblir enlderesaksbehandling(et offentlig nivå istedenfor to), og at detvil gi innsparingav
ressurseri offentlig sektor.Detteer positivt.

Reint genereltvil de nyebestemmelsenefå konsekvenserfor kommunenemedhensyntil
saksmengdeog behovfor ressurserog kompetanse.

Nårdetgjeldersaksmengdeog ressursbehoverdet flere forhold somkantrekkesinn. For
søknadom konsesjonvil detbli envissreduksjoni antall sakerdersomkonsesjonsgrensaøkes
til 100 daatotalt areal/20 daajordbruksareal,slik detnåforeliggerlovforslagom. Mendenne
reduksjoneni antallsakervil ikke bli betydeligfor alle kommuner,slik LD skriver.En
gjennomgangav dekonsesjonssakenesomer behandlahittil i år i Trysil kommuneviserat
bare1 av 16 konsesjonssakerville værtkonsesjonsfrimeddenforeslåtteøkningai
konsesjonsgrense.Dethar sanimenhengmedat deter mangestoreeiendommeri Trysil. Det
er ogsåslik at saksbehandlingafor mindreeiendommerofte er enklereog raskereennfor store
eiendommer.Iforbindelsemedforslagettil økt grensefor konsesjonbørdetbemerkesat det
ikke vil bli noenendringeri jordlovasdelingsregler,såhervil saksmengdenbli somfør.

Etannetforhold somberørersaksmengdeog ressursbehovgjelderklagesaker.Enkeitvedtak
kanpåklagesetterForvaltningslovasregler. Det somkan påklageser ikke bareavslag,men
ogsåvilkår,jfr. praksisom vedtaki konsesjonssaker.Eventuellklagebehandlingfor-de sakene
somnådelegeresforegikktidligerepåfylkesnivå.Det vil nåbli kommunensoppgaveå
behandleklager.I praksisbetyrdetat endel sakervil måttebehandlesto ganger,førstordinær
behandling,deretterklagebehandling.Dettevil danødvendigvisgi øktsaksmengdei
kommunen.

Nåreneiendomselgespåtvangssalg,skal konsesjonsmyndighetenførstfastsettehøyeste
lovlige pris for eiendommen,i henholdtil konsesjonslovas§ I nr4. Ved
konsesjonsbehandlingellerserpris et sentralttema,fordi for høypris kan medføreat det ikke
gis konsesjon.Vedtakom høyestelovlige pris har til nåværtfattaav Fylkeslandbruksstyret
ellerFylkesmannen,somkonsesjonsmyndighet.Detteer i henholdtil
Tvangsfullbyrdelsesloven§ 11-44,3. ledd,der detheteratdenmyndighetsomavgjør
konsesjonsspørsmåletharplikt til å fastsettehøyestelovlige pris somvil bli godkjent.Også
her vil dakommunennå få vedtaksmyndighet,og dermedogsåklagesakertil behandling.



En del driftsenheterhar areali flerekommuner.Fordisseforekommerdet i endeltilfelle
søknaderom delingetterJordlova.I forslagettil bestemmelseromdelegasjonheter=letat
Fylkeslandbruksstyretskal fattevedtakom hvorvidt dissedaerå regnesomenAriflsenbet
etterJordlova,menforslagetsier ikkenoeom hvilken av kommunenesomskal fatte vedtaki
sliketilfelle. I noentilfelle vil detværenaturligat fylkeslandbruksstyretfattervedtak.De nye
delegasjonsbestemmelsenekunnemedfordel hatt bestemmelseromdette.

Praksistil nåharværtat en saksomberørerheledriftsenhetenharværtbehandlai den
kommunenderdriftssentrumfor eiendommenligger.

Ogsåøkonomiskevirkemidlerdelegerestil kommunene.Dettegjelderikkedet somnåer
sendtpåhøring,mendeter endel av et helhetsbildenåren skalvurderekonsekvensen&Også
detteer positivt,jfr detsomnevntover. Menogsådettevil medføreen størrearbeidsmengde
og et størrebehovfor kompetansei kommunene.

Det formellekrav om landbruksfagligkompetanseer foreslåttfjema fra forskriflen om
saksbehandlingm.v. Somnevntforanvil enkonsekvensav dendelegasjonensomerforeslått
væreat behovetforkompetanseøker.Dettekanderforumiddelbartvirke noehikonsekvent:
Menpoengetervel daat kommunenesjøl måsørgefor å skaffesegdenkompetansendehar
behovfor, slik deter tilfelle for andresektoreri kommunalforvaltning.

Deterviktig for denkommunalelandbruksforvaltningaatFylkesmannenfortsattkanbiståog
hanødvendigkompetansepådesaksfeltsomnådelegerestil kommunene.Detvil væreviktig
foreffektiviteteni denlokale landbruksforvaltninga,og dermedforbrukeren.

Somnevntforan er detetviktig unntaknårdetgjelderoverføringav vedtaksmyndigheti saker
som i dag avgjøresavfylkeslandbruksstyret.Kommunenkan ikke avgjøresakerder
kommunensjøl ereier, overdragereller liknende,kommunenskal kun utrededissesakene.
BådeTrysil og flereandreHedmarkskommunerer storegrunneiere,og driver i sumetstort
skogbruk.Somfølgeav detteblir detengod delsakeretterde aktuellelovenei’ordisse
eiendommene.Deterviktig at Fylkesmannenog Fylkeslandbruksstyretopprettholder
tilstrekkeligkompetanseog kapasitettil å behandlede sakenesomfølgerav dette.

Trysil Kommunesdelegasjonsreglementble vedtatti 1996. Det ernåforeslåttådelegere
vedtaksmyndigheti flere landbrukssakertil kommunene.Dersomforslagetblir vedtattmå
Trysil kommunegjennomgådendelenav reglementetsomgjelderlandbrukssaker,punkt
9.4.12- 9.4.28.

Konklusjon:
Det erpositivt at detnåfremmesforslagom ytterligeredelegasjonav myndighettil
kommunenei landbrukssaker.Dettevil styrkekommunesrolle i forhold til landbruket,noe
somer viktig sidenlandbrukethar ensentralbetydningfor verdiskapingog sysselsettingi
Trysil.


