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BAKGRUNN
Landbruksdepartementet har sendt ut på høring forslag til nye, bestemmelser om
overføring av myndighet og ny forskrift om saksbehandling i kommunen. Høringsfrist
er 15. september 2003.

Av forslagene nevnes her særlig:
1. Departementet legger til grunn at alle konsesjonssaker og delingssaker skal av-

gjøres av kommunene som førsteinstans f.a.m. 1. januar 2004. Avgjørelsesmyn-
digheten i saker etter skogbruksloven, med unntak av saker som gjelder verne-
skoggrenser, overføres til kommunen fra samme tidspunkt.

2. Kravet til lord- og skogbruksfagtig kompetanse er foreslått opphevet.

VURDERING

Det er positivt at kommunene nå får flere saker deiegert, selv om det kan føre til noe
større saksmengde enn tidligere.

Vi stiller oss likevel svært kritisk til departementet sitt forsiag om å oppheve kravet til
jord- og skogbruksfaglig kompetanse. Ved at kommunene nå vil få en betydelig
mengde delegerte saker innen jord- og skogbruk, er det naturlig å tro at kravet til kom-
petanse heller skulle stå enda sterkere enn tidligere. Viser i denne sammenheng også
ti! eget skriv fra NAFO i Sør-Fron.

FORSLAG

Administrasjonen rår formannskapet til å gjøre slikt

VEDTAK

1. Sør-Fron kommune er positive til at kommunene får delegert
innen jordbruk og skogbruk.

2. Sør-Fron kommune uttrykker stor skepsis til å fjerne kravet
skogbruksfaglig kompetanse i forslaget til ny konsesjonslov.

Hundorp, 4. august 2003
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Behandla av formannskapet i møte den 25. august 2003.

1. Sør-Fron kommune er positive til at kommunene får delegert flere saker
innen jordbruk og skogbruk.

2. Sør-Fron kommune uttrykker stor skepsis til å fjerne kravet til jord- og
skogbruksfaglig kompetanse i forslaget til ny konsesjonslov.
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Landbruksdepartementet hev sendt på høyring elt forslag til nye bestemmingar om
overføring av myndigheit og ny føreskrift om sakshandsaming i kommunane.

Forslaget inneber at kommunane får delegert større ansvar og avgjerslemyndigheit
innan fleire område i landbruksforvaltninga. Av viktige føreslåtte moment følgjer:

1. Førstehandsansvar for alle delings — og konsesjonssaker.
2. Avgjerslemyndigheit for alle skogsaker etter skoglova, med unntak av

verneskogrensene.

Vidare er ein kjend med at Landbruksdepartementet hev uttala ( st.meld.nr 31 ( 2000-
2001)) at det vil verte fremja forslag om å fjerne kravet til jord — og skogbruksfagleg
kompetanse innan ulike føreskrifter som i dag set krav om dette.

I denne samanheng er det viktig for Nato i Sør - Fron å rette fokus på forslaget om å
fjerne kravet til jord — og skogbrukskompetanse i kommunane.

Stortingsmelding nr 19 (2001 — 2002), “Nye oppgåver for lokaldemokratiet —

regionalt og lokalt nivå”, framhevar kor viktig det er for kommunane I aktørane å ha
kompetanse innaføre jord, skog og miljøvern.

For oss verkar det absurd at Stortinget det eine året vedtek å fjerne
kompetansekravet innan jord — og skog, for dernest å framheve viktigheita av å ha
slik kompetanse i Stortingsmelding nr 19 året efter.

Lokal naturforvaltning (les skog, jord og miljø ) er inne i ein større omleggingsfase,
og kommunane har fått, og vil få auka ansvar og vedtaksmyndigheit på alle desse
felta. Ikkje berre i høve forvaltning av lovverket, men også i høve bruken av statlege
økonomiske verkemiddel.

Utan kompetansekravet fryktar ein mange uheldige ordningar for korteis kommunane
vil løyse sine naturforvaltningsoppgåver. Utan kompetanse aukar faren for at vedtak
vert fatta på uhaldbart grunnlag og Statens apparat vert pressa fordi låkare
handsaming i kommunane vil krevje sterkare statleg oppfølging og dermed negative
konsekvensar for kommunane.



Mange kommunar hev innskrenka si landbruksforvaltning til eit minimum. Vidare var
det attende i tid 420 miljøvernstillingar rundt om i landets kommunar. Pr dato er det
91 stillingar på Iandsbasis. For tida er det mykje fokus på interkommunale løysingar.
Sett i samanheng gjev dette frykt om at fleire stillingar kan kome til å forsvinne
framover også innan den kommunale landbruksforvaltninga. Dette er uheldig då
landbruksforvaltninga oppfattar det slik at det også vert forventa at me skal vere
pådrivarar innan næringsutvikling i tillegg til dei pålagde oppgåvene som-slik sett tek
for mykje tid allereie no. Ulike løysningar ( kombinasjonsstillingar) gjev og mindre tid
til å drive næringsutvikling innan landbruket isolert.

Når kommunane skal løyse endå fleire naturfaglege oppgåver vil det vere-naturteg at
kravet til kompetanse innan jord - og skogbruk minimum vert oppretthalde. For å
illustrere situasjonen kan ein kan hende tenkje som så at det snart heller ikkje er så
viktig med legeutdanning for å arbeide som lege?
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