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Vi visertil høringsbrevav 12.06.03.Selv om vi ikke er høringsinstansi dennesakenønskervi
å uttaleosspågrunnav sakensalvor. Dettegjelderforslagetom åtabort kravetomjord- og
skogbruksfagligkompetansei kommune.Vi har ingenmerknadtil forslagom endringerellers
i høringen,menhvis kompetansekravetforsvinnermenervi deter godegrunnerfor ikke å
delegereflere landbruksoppgavertil kommunene.

Vi menerdet ersværtuheldigåtabort kravetom atkommuneneskal innehajord- og
skogbruksfagligkompetanse.Alleredei dagsliter en del kommunertungtmedå ivaretade
lovpålagteoppgaverpågrunnav svakkompetanseog til delskapasitetsmessigeforhold. Vi
menerhellerdeterviktig åknyttekompetansekravetopp mot de somfaktisk arbeidermed
dissearbeidsoppgavene,slik at de somhar denrettek~npctanseni kommunenetar;inledning
til å ta segav disseoppgavene.Detteer ingenselvfølgei dag!

Ut fra dagensståstedmenervi deteruforsvarligåta bortdettekravet. Vi nevnerfølgende
forhold somtaler for å opprettholdekompetansekraveti kommune:

> Landbrukskompetanseni kommuneneersværtviktig i kommunenefor å ivareta
lovpålagteoppgaver.Hensyntil landbruksnæringeni planleggingog kommunal
forvaltningkreverfagkunnskapog innsikt. I tillegg til lovpålagteoppgaverløser
ansattemedenbredlandbniksmessigkompetanseen mengdeviktige oppgaveri
kommunen.Ikke minst i distriktskommunerer detviktig mednæringsutvikling,lokal
verdiskapningog skapningav nyearbeidsplasser.Disseoppgaveneer noeansattemed
slik kompetansei stor gradhartatt segav. Ogsåviltforvaltning, miljøvem-
frilufislivsarbeid, tilretteleggingfor allmennheteni landbruksområdene,
kulturlandskapsforvaltning,kulturmmnneforvaltningmv. er viktige kommunale
oppgaversomjord- og skogbrukssjeferi stor gradtar segav i dag.
Landbruksforvaltningeni kommuneneforvalter storedelerav landetslandareal,og
derforbørdetabsoluttværenødvendigmedgod landbrukskompetansei kommunene.
Hvor stort ansvaroghandlefrihetkommunenefår innenlandbruksforvaltning
framovervil væreavhengigav om kommunenehar kompetanseog kapasitettil å løse
utfordringene.Vi stolerikkepåatpolitikernepåkommunenivåprioriterer
landbrukskompetansei sin kommunei konkurransemedannenfagkompetansffog
andreuløsteoppgaverslik kommuneøkonomieni mangekommunerer idag.

> Lokal jord- og skogbruksforvaltninger inne i en stor omleggingsfase,og kommunene
har fått økt ansvarfor beslutningene.Detteer baresisteskritt i en langrekke
omstillinger i landbruksforvaltningen.Uten kompetanseøkerfarenfor at



beslutningenefattespåuholdbartfaglig grunnlag.Dersomkompetansekravetfjernes
vil detogsåøkepressetpå statensapparat.For det førstefordi svekketkompetansei
kommunenevil krevesterkerestatligoppfølging,dernestfordi statenofterevil antaså
måttegripe inn ovenforbeslutningertruffet påfeil grunnlag.Landbruksdepartementet
harsitt nyeprosjekt“Kommunerettasatsingpå landbruksområdet”
somhovedmålåøkedetkommunalehandlingsrommetog åutvikle en god og relevant
landbrukspolitiskdialog medkommuneneslik at kommunenei størregradkan bli en
aktiv landbrukspolitiskaktør i arbeidetmedå nå de landbruks-bygdepolitiskemålene
sombyggerpå St.meld.nr 19 (1999—2000)Om norsklandbrukog matproduksjon.
Fra 1.1.2004vil kommunenevedoverføringavjuridiske og økonomiskevirkemidler
få et størrehandlingsromog ansvarnårdetgjelderå realisereRegjeringenslandbruks-
og bygdepolitiskemål.

> Flerekommuneri Nordlandhar innskrenketsin landbruksforvaltningtil etminimum.
Samtidigvet vi at kommunenenå far økteoppgaverinnenlandbrukog miljø.
Interkommunaleløsningerkan væreløsningenfor flere regioner.Mendettemedfører
ofte inndragningav stillinger, ogkapasitetenblir dermeddårligere.Kontaktenmeddet
politiske nivåeti kommuneneblir daogsåvanskeligere.

> I Stortingsmeldingnr 19 (2001-2002)“Nye oppgaverfor lokaldemokratiet-regionalt
og lokalt nivå” blir detsterktfremhevetbehovetfor å hakompetanseinnenforskog,
jord og miljøvern.

> I St.meld.nr. 17 (1998-99)“Skogmeldingen”stårdetfølgendeomdenlovhjemlede
bestemmelsenom nødvendigeskogkompetansei kommunene:“Det er viktig at
Fylkesmannenog Landbruksdepartemenetetsomoverordnede
skogoppsynsmyndigheterfølgeropp kommunenespraktiseringav dennebestemmelse,
slik atkommunenehar reell og synlig skogfagligkompetansemedtilfredsstillende
kapasiteti forhold til denaktuelleoppgavemengdeni kommunen’.Dablir det
meningsløståfjernedennebestemmelsenfå år etterpå

> Gjennomdensisteomorganiseringenharkommunenefåttet førstelinjeansvarfor
gjennomføringav skogpolitikkenmedkrav om en bærekraftigutvikling.
Virkemiddelbruk,strategiskplanlegging,faglig oppfølgingog veiledning,kontroll og
dokumentasjonav virksomhetenerskogpolitiskeoppgaversomstårsentraltfor
kommimenivået.Kommuneneharetprimæransvarog i mangetilfeller et totalansvari
forhold til disseoppgavene,ut fra sentraleføringerog regionaleog lokale
prioriteringer.Forat viktige oppgaverblir løst og at detlokale skogoppsynetskal ha
sin funksjoner detavgjørendeatkompetansekravetopprettholdes.I Nordlan&ogi
mangeskogreisingsfylkerellersblir det etterhvertsom skogenvokserenorme
ressursersomskal ut av skogen.Det er nåsnakkom storeutfordringernårdetgjelder
stell av skogen,etterhvertavvirkningav storearealer,kontroll medtrekk av
skogavgift,logistikk vedrørendetransport,foredlingogverdiskaping,samtskjøtselav
arealeneetterhogst.Alt skal skje påmiljømessigtilfredsstillendemåter. For atdette
skalgåbra er dethelt avgjørendenå fremoverat denskogbruksmessigekompetanseni
kommuneneer tilfredsstillende.

> Ny planlov er snartklar. Bærekraftigutvikling foreslåssomlovensoverordnede
formålsparagraf.Særlovgivningenskaltilpassesmestmulig planprosesseneetterplan-
ogbygningslovenog flere spørsmålenni dag skal avgjøresog reguleresgjennom
kommunalearealpianer.I LNF-områdeneblir detmulighetfor å leggeinn soner
viktige for biologiskmangfold,naturverneller friluffliv. Det leggesopp til flere



detaljerteavgjørelseri arealforvaltningen.Daer detsværtviktig åha ansattemed
skikkeligkompetansepådeaktuellefagområdenei kommunenefor å veiedeulike
interessenemot hverandre.

Vi berderforat kompetansekraveti kommuneneopprettholdes!
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