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Forslag til nye bestemmelserom overføring av myndighet og ny
forskrift om saksbehandlingi kommunen

OversenderEngerdalkommunesbehandlingav LD’ s høringsforslagtil 1)nyebestemmelser
om overføringav myndighettil kommunen,fylkeslandbruksstyret,fylkesmannen,Statens
landbruksforvaltningog Bergvesenetetterkonsesjonsloven,jordioven,odelsiovenog
skogbrukslovenog 2) ny forskrift om saksbehandlingmv. i kommunenettersakeretter
konsesjonsloven,jordioven,odelsiovenog skogbruksloven.
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UTSKRIFT AV M ØTEBOK

ENGERDAL
KOMMUNE FORMANNSKAPET ENGER 26.08.03

PS 165/03 Forslag til nye bestemmelserom overføring av myndighet og-ny
forskrift om saksbehandlingi kommunen

Rådmannensforslag:
1. Engerdalkommunemenerdeter riktig at kommunenefår vedtaksmyndigheti viktige

landbrukssakeretterjordloven,skogloven,konsesjonslovenog odelsloven.Dettevil gi et
bedresamsvarmellomkommunensansvarog myndigheti landbrukssektoren.økt
delegasjonvil innebæreforenklingbådefor brukerog for offentlig forvaltning.

2. Engerdalkommunevil viderepekepåbetydningenav at Fylkesmannens
Landbruksavdelingopprettholdertilstrekkeligkompetanseog kapasitettil å bistå
kommunenepå de saksfeltsomnådelegeresog til effektiv behandlingav sakerfor
kommunaleiendom.

Behandlingi Formannskapet- 26.08.03:

Formannskapetfremmetfig. endrings-/tilleggsforslag:
Nytt pkt 2: En konsekvensav denforeslåttedelegasjonenvil væreatbehovetfor

landbruksfagligkompetanseøker.Engerdalkommuneanseratå oppheve
kravetom atkommunenemåhapersonellmedjord- og skogbruksfaglig
kompetanseer inkonsekventi dennesammenhengen.Kompetansekravetmå
derforopprettholdes.

Tidligerepkt 2 blir nytt pkt 3

Rådmannensforslagmed formannskapetsendrings-/tilleggsforslagenstemmigvedtat.

Vedtaki Formannskapets- 26.08.03:

1. Engerdalkommunemenerdeter riktig at kommunenefår vedtaksmyndigheti viktige
landbrukssakeretterjordioven,skogloven,konsesjonslovenogodelsloven.Dettevil gi et
bedresamsvarmellomkommunensansvarog myndigheti landbrukssektoren.økt
delegasjonvil innebæreforenklingbådefor brukerog for offentlig forvaltning.

2. En konsekvensav denforeslåttedelegasjonenvil væreatbehovetfor landbruksfaglig
kompetanseøker.Engerdalkommuneanserat å opphevekravetom at kommunenemåha
personellmedjord- og skogbruksfagligkompetanseer inkonsekventi denne
sammenhengen.Kompetansekravetmåderforopprettholdes.



3. Engerdalkommunevil viderepekepåbetydningenav at Fylkesmannens
Landbruksavdelingapprettholdertilstrekkeligkompetanseog kapasitettil åbistå
kommunenepå de saksfeltsom nådelegeresog til effektiv behandlingav sakerfor
kommunaleiendom.

Særutskrift; arkiv

Engerdalkommune, 27. august2003
Rett utskrift bekreftes:

)&t t~~’&
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Arkiv: 00Engerdal kommune S~smappe: 03/00691-2
Saksbehandler: AndersRognlien
Dato:

Forslag til nyebestemmelserom overføring av myndighet og ny
forskrift om saksbehandlingi kommunen

Utval ssaksnr Utval Møtedato
165/03 ‘Formannskapet 26.08.03

Saksopplysninger:
Forslagtil nye bestemmelserom overføringav DetKgl. Landbruksdep 24.06.03
myndighetog ny forskrift om saksbehandlingi
kommunen

Saksutredning:
Landbruksdepartementet(LD) har sendtforslagtil nye bestemmelserom overføringav
myndighetog ny forskrift om saksbehandlingmv. i kommunenpå høring.Virkningsdatofor
denyeregleneer 01.01.04.Høringsfristener satttil 15.09.03.

LDs høringsbrevfølgersomegetvedlegg.

Forslagetsomnåsendespåboringmåsespåbakgrunnav Stortingsmeldingnr49(2001-
2002)«Nyeoppgaverfor lokaldemokratiet- Regionaltog lokalt nivå.»Formåletmeddenne
stortingsmeldingaeråstyrkedet lokalesjølstyret,vitaliserelokaldemokratiet,gi kommunene
bedreanledningtil å selandbrukspolitikkeni sammenhengmedandresamfiinnsoppgaverog
samtidigbidratil målrettingog effektiviseringav statligvirkemiddelbruk.

For åfølgeopp Stortingsmeldingnr 19 opprettaLD prosjektet«Kommunerettasatsingpå
landbruksområdet».Detteprosjektetgjennomføresi samarbeidmedKommunal-og
Regionaldepartementetog KommunenesSentralforbund.Forå belysede ulike
problemstillingenenærmereer detopprettafire tematiskeunderprosjekterunder
hovedprosjektet.Debestemmelsenesomnå er sendtpåboringer temai underprosjektet
«Desentraliseringavjuridiske virkemidler».

Ogsåen del økonomiskevirkemidler i landbrukssektorenskal delegerestil kommunenefra
nesteår. Detteer temai deiprosjektet«Forslagtil forvaltningsmodellfor økonomiske
virkemidler». InvesteringsvirkemidleneunderLandbruketsUtviklingsfond (LUF), som
omfattermidler til miljø og skogbruk,overførestil kommunene.Detteskal gjennomføresved
anytteenøkonomimodellsomi hovedtrekker lik densom i daggjelderfor de direkte
tilskuddene,ved atkommunenefår vedtaksmyndighetfor tildeling av tilskudd,mens
utbetalingtil denenkeltetilskuddsmottakerskjersentraltfra FylkesmannenellerStatens
Landbruksforvaltning(SLF).



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

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

For bedreå settekommunenei standtil ågjennomføresatsingapå landbruksområdeter det
utarbeidanye objektive kriterierfor fordelingavstatstilskuddtil kommunenes
landbruksforvaltning.Detteinnebærerat landbrukskommunenevil få en størreandelav
pengene,og dettevil slåpositivtut for Engerdal.Overføringenetil landbruksforvaltningeni
Engerdalvil trinnvis økefra dagens643 000,-til 946 000,-i løpetav tre år Midleneer ikke
øremerka.Hensiktener å synliggjøredenårligesummensomer tiltenkt
landbruksforvaltninga,ogå fortelle hvastatenforventerat kommunenebrukerpåsin egen
landbruksforvaltning.

Forslagettil nyebestemmelserom overføringav myndighet
Forslagettil nyebestemmelserhartittelen«Overføringavmyndighettil kommuneR
Fylkeslandbruksstyret,Fylkesmannen,StatensLandbruksforvaltningog Bergvesenetetter
konsesjonsloven,jordloven,odelslovenog skogbruksloven».

§ i omhandlerkommunensmyndighet.Kommunenefår myndighettil å avgjøresakeretter
Jord-,Odels-,Konsesjons-og Skogbrukslovendervedtaksmyndighetenikke er lagt til andre
organer.For kommuneneerdenviktigstekonsekvensenav forslagetat vedtaksmyndigheii
sakersomi dagavgjøresav fylkeslandbruksstyreti all hovedsakoverførestil kommunen:

Konsesjonsloven
Jordloven
Skogloven

Søknadomkonsesjon.
Søknadom deling av drifisenhet.
Alle sakerunntattsakersom gjelderfastsettingav vemskoggrenser

Det foreslåsi tillegg å overføreavgjørelsesmyndighettil kommuneneetterflereandre
bestemmelseri konsesjonsloven,jordlovenog odelsioven:

Jordloven

Konsesjonsloven

Odelsloven

Sakerom brukog omdisponeringav dyrkajord (§ 9)
Sakerom vern av dyrkajord og vanhevd(§ 8).
Påleggomå søkekonsesjon(§ 20)
Forbudmot forringelseav eiendomog unntakfra hogstforbud(§ 27)
Tilbaketrekkingav konsesjonog fastsettingav frist for salgved
overtredelseav konsesjonsvilkår(§ 23)
Frist for åordneforhold nårkonsesjonikke er gitt eller frist for å sørge
for omgjøringav overdragelse(§25)
Forlengelseav frist for videresalg(§ 6).
Kontroll medat bo-og driveplikt blir oppfylt, påleggom åsøkekonsesjon
og fastsettingav frist for salg(§ 29).

Fylkeslandbruksstyretskalværeklageorganfor vedtaktruffet av kommunene.

Det foreslåsogsåå overføreavgjørelsesmyndighetfor vissesakerfra SLFtil -Fylkesmannen.
Dettegjeldersakerom tvangsmulktetterkonsesjonsloven(§§ 20 og 23) og tvangsgebyretter
jordloven(§ 20).



Det er imidlertid et viktig unntaknårdetgjelderoverføringavvedtaksmyndigheti sakersom
i dagavgjøresav fylkeslandbruksstyret.Kommunenkan ikkeavgjøresakerderkommunen
sjøl ereiereller overdragerav eiendomellerharannentilknyting til den.Dettefølgerav
vanligereglerom habilitet,menerogsåpresisertspesielti § li bestemnxelsenenm
overføringav myndighet.Menkommunenskalutrededissesakenepå vanlig måte,og
derefteroversendedemtil denaktuellevedtaksmyndigheten.Dettegårfram av § i Forskrift
om saksbehandlingm.v.

Forslagettil forskrift om saksbehandlingi kommunen.
Forskriftenskravom at kommunenemåhapersonellmedjord- og skogbruksfaglig
kompetanseoppheves.

Kommentarer
Denyebestemmelseneom overføringav myndighettil kommunenm.v måsespå somen
videreføringav denreformensomskjeddei 1994dakommunenefikk ansvaretfor denlokale
landbruksforvaltninga.Litt forenklakanenvel si at nåfår kommuneneenmyndighetsom
ståri merrimelig forhold til detansvaretde fikk i 1994.En følgeav denforeslåtteendringa
er at vedtaksmyndighetennåkommernærmerebruker,at detblir enlderesaksbehandling(et
offentlig nivåistedenfor to), og at detvil gi innsparingavressurseri offentlig sektor.
Reint genereltvil de nyebestemmelsenefå konsekvenserfor kommunenemedhenaynhil
saksmengdeog behovfor ressurserog kompetanse.I størregradenntidligerevil
saksbehandlerepåkommunaltnivå måttesetteseginn i rettspraksis/domsavsigelserfor å
sikre lik rettspraksisoverkomniunegrenser.

Nårdetgjeldersaksmengdeog ressursbehoverdet flere forholdsomkan trekkesinn. For
søknadom konsesjonvil detbli envissreduksjoni antallsakerdersomkonsesjonsgrensa
økestil 100 daatotaltareal/20 daajordbruksareal,slik detnå foreliggerlovforslagom. Men
dennereduksjoneni antall sakervil ikke bli betydeligfor alle kommuner,slik LD skriver.
I Engerdalvil de flesteeiendomstransaksjoneri landbruketfremdeleskonsesjonsbehandles
fordi 20 daadyrketmarkvil fremdelesutløseenkonsesjonsbehandling.Dessutenvil
bestemmelsenerundt0-konsesjoni Engerdalværeupåvirketavnye arealgrenserfor
landbrukseiendommer.
Det er ogsåslik at saksbehandlingafor mindreeiendommerofte erenklereog raskereennfor
storeeiendommer.I forbindelsemed forslagettil økt grensefor konsesjonbørdet bemerkes
at det ikke vil bli noenendringerijordlovensdelingsregler,såhervil saksmcngdenblisom
før.

Et annetforhold somberørersaksmengdeog ressursbehovgjelderklagesaker.Enkeltvedtak
kanpåklagesetterForvaltningslovensregler.Det somkanpåklageser ikke bareavslag,men
ogsåvilkår, jfr. praksisomvedtaki konsesjonssaker.Eventuellklagebehandlingfor de
sakenesomnådelegeresforegikk tidligerepå fylkesnivå.Det vil nåbli kommunensoppgave
åbehandleklager.I praksisbetyrdetat endel sakervil måttebehandlesto ganger,først
ordinærbehandling,deretterklagebehandling.Dettevil danødvendigvisgi økt saksmengdei
kommunen.

Nåreneiendomselgespåtvangssalg,skal konsesjonsmyndighetenførstfastsetteÅaveste
lovlige pris for eiendommen,i henholdtil konsesjonslovens§ 1 nr 4. Ved
konsesjonsbehandlingellerserpris et sentralttema,fordi for høypris kan medføreat det ikke
gis konsesjon.Vedtakom høyestelovlige pris hartil nåværtfanaavFylkeslandbruksstyret
eller Fylkesmannen,somkonsesjonsmyndighet.Detteer i henholdtil
Tvangsfullbyrdelsesloven§ 11-44,3. ledd, derdetheteratden myndighetsomavgjør



konsesjonsspørsmåletharplikt til å fastsettehøyestelovlige pris somvil bli godkjent.Også
hervil dakommunennå få vedtaksmyndighet,og dermedogsåklagesakertil behandling.

Ogsåøkonomiskevirkemidlerdelegerestil kommunene.Dettegjelderikke detsomnåer
sendtpåhøring,mendeterendel avethelhetsbildenåren skal vurderekonsekvensene.Også
detteerpositivt, jfr detsomnevntover. Menogsådettevil medføreen størrearbeidsmengde
og et størrebehovfor kompetansei kommunene.

Det formellekrav om landbruksfagligkompetanseer foreslåttfj ernafra forskriftenom
saksbehandlingm.v. Somnevntforanvil enkonsekvensav dendelegasjonensomer foreslått
væreatbehovetfor kompetanseøker.Dettekanderforumiddelbartvirke noeinkonsekvent.
Landbruketer enav Engerdalsviktigstenæringer,og landbruksforvaltningener etviktig
verktøyfor å styreutviklingenav landbrukog turismei Engerdal.En utvikling hvordetsettes
mindrekrav til landbruksfagligkompetansevil væreuheldigfordi detvil svekke
saksbehandlersevnetil å sekonsekvenseneav landbruksfagligespørsmålpået tidlig
tidspunkt.

Det erviktig for denkommunalelandbruksforvaltningaat Fylkesmannenfortsattkanbiståog
hanødvendigkompetansepå de saksfeltsomnå delegerestil kommunene.Detvil være
viktig for effektiviteteni denlokale landbruksforvaltninga,og dermedfor brukeren.

Somnevntforaner detet viktig unntaknårdetgjelderoverføringavvedtaksmyndigheti
sakersomi dag avgjøresav fylkeslandbruksstyret.Kommunenkan ikke avgjøresakerder
kommunensjøl er eier,overdragereller liknende,kommunenskal kunutrededissesakene.
BådeEngerdalog flereandreHedmarkskommunerer storegrunneiere,og driver i sumet
stort skogbruk.Somfølgeav detteblir detengod del sakeretterde aktuellebyenefor disse
eiendommene.Deter viktig atFylkesmannenog Fylkeslandbruksstyretopprettholder
tilstrekkeligkompetanseog kapasitettil å behandlede sakenesomfølgerav dette.

Konklusjon:
Det erpositivt at detnå fremmesforslagom ytterligeredelegasjonavmyndighettil
kommunenei landbrukssaker.Dettevil styrkekommunesrolle i forhold til landbruket,noe
somerviktig sidenlandbruketharensentralbetydningfor verdiskapingog sysselsettingi
Engerdal. Pr. i dagharEngerdalkommuneenlav bemanning(1 person)tilknyttet
landbruksforvaltningensammenlignetmedomkringliggendekommuner.Til sanunenligning
haddeTrysil i 2002mellom5-6 stillinger innenforlandbruksforvaltninga.I Rendalen
kommuneer det4 årsverkknyttettil landbruksforvaltningen(miljø og utmarksforvaltninger
herinkludert). Det hardessuteni 2003forsvunnetenstillingslijemmeltilsvarende50 — 60 %,
av mnnsparingshensyn.Dettegjør atarbeidsmengdenfor denenesomer igjen er i
grenselandetfor hvaenpersonkanutføre. I periodermedmyeforvaltning av
tilskuddsordningerblir detegentligfor mye,og tjenesteytingenovenforbrukernefår en
dårligerekvalitet. Skal nyearbeidsoppgaverflyttes nedpåkommunaltnivåmåenøke
bemanninginnenforlandbruksforvaltningai Engerdalsnarestmulig, eller gåinn i konkrete
og målrettedesamordningssamtalermednabokommuner.

Rådmannensforslag:
1. Engerdalkommunemenerdeter riktig atkommunenefår vedtaksmyndigheti viktige

Iandbrukssakeretterjordloven,skogloven,konsesjonslovenog odelsloven.Dettevil gi et
bedresamsvarmellomkommunensansvarog myndigheti landbrukssektoren.økt
delegasjonvil innebæreforeuklingbådefor brukerog for offentlig forvaltning.



2. Engerdalkommunevil viderepekepåbetydningenavat Fylkesmannens
Landbruksavdelingopprettholdertilstrekkeligkompetanseogkapasitettil å bista
kommunenepådesaksfeltsomnådelegeresog til effektiv behandlingav sakerfor
kommunaleiendom.

JJReidarMoren
~Rådmann


