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MØTEBOK
Landbruksnenindai Sømna.

Møtedato:28/08/2003 Sakslistenr:26 Saksnumrner:18120300027ALD

PARTER
* SØMNA KOMMUNE v/LANDBRUKSNEMNDA,
* LANDBRUKSDEPARTEMENTET

SAKSBEHANDLER : Nils Nyborg

SAKEN GJELDER:
1-løringi forbindelsemedoverføringavmyndighettil kommunene,samtny forskrift om
saksbehandlingi kommunene.Høringsfrist 15. sept2003.

FØLGENDE DOKUMENT FORELIGGER:
1. Høringsdokumentfra LD av 12.06.2003
2. Forslagtil forskrift omoverføringav myndighet
3. Oversiktoverparagrafenesomblir endret.SømnaLK 18 august2003

BAKGRUNN
Landbruksdepartementetharigangsattet hovedprosjektsomhar fatt navnet“Kommunerettet
satsingpålandbruksområdet”for ågjørekommunentil en sterkerelandbrukspolitiskaktør.Dette
prosjekteter igjendelt oppi 4 delprosjekt:

a) Forvaltningav økonomiskevirkemidleri landbruket.
(Vedtakang investerings-virkemidleneunderLandbruketsutviklingsfondblir lagt til

kommunenefra 1.1.2004.Detteer miljørettedevirkemidlerog midler til skogbruk
ogutgjørtil sammen235 millioner kroner. )

b) Utvikling av Landbrukspolitiskdialog påregionalt]lokalt nivå.
c) Rapporteringfra kommuneneog IKT i landbruketsfagsystem.
d) Desentraliseringavjuridiske virkemidler.

Høringentar utgangspunkti detsistedelprosjektetog signalisererøktmyndighettil
kommunenei en rekkesakerhvorkommuneni dagbareforberedereller kommermedtilråding
til fylkesmannen.

I enpressemeldingframheverogsåregjeringenat statstilskottettil kommunenes
landbruksforvaltningøkesfra 349 til 474,9millioner kronernesteår.Nyeobjektivekriterier for
fordelingavmidleneinnebærerat landbrukskommunenevil fa en størreandelavpengene.
I Sømnaville vi etter“gammelmodell’ få kr 282.000til landbruksforvaltningenmens“den nye
modellen”gir kr 980.000,-
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ENDRINGENE SOM ER FORESLÅTT I HØRINGEN:
I høringenom overføringav myndighet er detforeslåttat fra 1januar2004skal
vedtaksmyndigheti følgendesakeroverførestil kommunen:

* Alle konsesjonsog delingssaker.
* Alle sakeretter skogbruksloven(unntattverneskoggrenser)
* Tillatelsetil omdisponeringavdyrkamark. (J.lov §9)
* Gi påleggom atvanhevdajord skal tas i bruk(J.lov § 8, ledd3 og 4))
* Gi påleggomå fjerneulovlige anleggellerbyggverkfra dyrkajord. (Jiov §9, ledd5)
* Gi eierpåleggom åsøkekonsesjonvedulike bruddpåregelverket,slik sombruddpåbo-og

driveplikt, dersompanthaverikke videreselgeren eiendominnentre år, dersomsøknadikke
er imilevert 4 ukerefterat kjøpekontrakter skrevetosv.(K.lov §20 ledd2og3 samtO.lov)

* Myndighettil ågi unntakfra hogstforbud(K.lov §27,leddnr 1)
* Myndighettil å trekketilbakekonsesjonog fastsettefrist for salg,(K.Iov §23, ledd2 og 3

samtO.lov § 29, leddnr3)
* Myndighettil å settefrist for panthavertil åselgeeiendomvideresamtmyndighettil-å

påleggeervervetvideresalgav eiendomtil noensomkan få eller ikke trengerkonsesjon.
(K.lov §3, leddnr 2 ogK.Iov §25>

* Myndighettil å forlengefrist for videresalgaveiendom(K.Iov §6, leddnr i pkt nrtre)
(Klov = Konsesjonslovenog J.Iov = Jordiovenog O.Iov = Odeisloven)

I høringenein ny fin-skrift for saksbebandlingi kommunener detforeslåttfølgende:
* Kravettil brukav dataprogranimetAJOURfjernes,menleveringav statistikkskal

foregåpådet elektroniskedataformatLD bestemmer.
* Ved forespørselfra LD skal kommunenestille til rådighetde saksdokumenterdetbesom i

forbindelsemedevalueringavpraksis.
* Kravet til atkommunenskal disponerejord- og skogbruksfagligkompetansefjernes.

Detvil ikke følgeøktemidlermedoverføringendadepartementetikke seratoverføringen‘ikke
vil innebærebetydeligeadministrativeogøkonomiskekonsekvenserutoverde ressursersom
alleredebenyttes.

ADMINISTRASJONENS VURDERING:
Denklart størstemengdenav sakersomblir berørterkonsesjonssaker,delingssakerog
omdisponeringssaker.Detteersakervi i dag saksbehandlerogkommermedtitrådingpå før
sakenoversendesFylkeslandbruksstyrettil avgjørelse.I dissesakenevil kravettil
saksbehandlingbli ytterligereskjerpetdaavslagsomsenereomgiøresmedførererstatningskrav
til kommunene.

Deandreoppgaveneforekommerikke såofte,mennårde førstforekommervil detkreve
inngåendekjennskaptil lovverkog rutiner.Dettekreveropplæringsamtenkontinuerlig
oppdatering.Nyerutinerpåkommunenivåvil kreveøkt arbeidsmengde.Vi harnedenforsattopp
en del momentervi menertalerfor og mot denforeslåttedelegeringen:
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Mot:
* Åpnerfor størrelokaleforskjellerogulike vurderingerfra kommunetil kommune
* Fylke ogDepartementutformerlover, forskrifterog rundskrivsomsetterrammenefor

saksbehandlingen.Nårdisseinstansene“skjermes” fra denpraktiskehåndhevelsenkan
fort avstandenmellomteoriogpraksisbli stor.

* Kommunaløkonomiblir stadigvanskeligere,og ofte medkutt i stillinger somi?ø]ge.Dette
medførerat færresaksbehandlerefår flerearbeidsoppgaver.

* Kommunenfår ikke kompensertmerarbeideten slik delegeringmedførerøkonomisk.
* Nærhettil bondenslik saksbehandlereog politikerepå koxnmunenivåofte opplever

(slekt/naboforhold/omgangskrets)kangjøredetmerbelastendeå fatte “negative” vedtak
ennåkommemedtilråding.

* Fjeming av jord- ogskogbruksfagligkompetansei kommunenekangjøreat utfalletav
sakeneblir negativefor landbruket

For
* Kommunenblir meransvarliggjort,
* Praktiseringav regelverketkanbedretilpassesde lokale forhold.(størresmidighet)
* Størremulighettil å lagesinegenlokalelandbrukspolitikki denenkeltkommune.
* Kangi størreinteresseforpolitisk aktivitet nårnemndakan fattevedtaki

stedetfor bareåkommemedtjlråding.

KONKLUSJON
Som en samletvurderingservi at dettefører til etstørreansvarog arbeidsmengdefor kommunen
somvi ikke vil få godtgjortøkonomisk.Pådenannenside servi atøkt delegeringkanmedføre
enmer lokaltilpassetforvaltningsomvi menervil kommelandbruksnæringatil godegjennomen
mersmidig håndteringav regelverket.

Ut fra ovenståendefremmeradministrasjonenfølgendeforslagtil

VEDTAK

Landbruksnemndai Sømnakommunestøtterforslagetom overføringav myndighet samtny
forskrift om saksbehandlingi kommunen.

Vi vil oppfordresentralemyndighetertil å biståmedopplæringog innehaspisskompetanse.
Det måogsåresøkonomisk omp sasjontil kommunenfor medarbeideti en

SignarKnstoffersen Nils Nyborg
Rådmann Jordbrukssjef
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LANDBRIJKSNEMNDAS BEHANDLING

:

Administrasjonensforslagtil uttalelseenstemmigvedtatt.

Kopi sendttil:
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Sign.Konnnune:, Sign.Fylkr
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