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Saksbehandler:Siri Vannebo
Salcsnr.i arkiv :03/00652-2

Rådmannens forslag til vedtak:
Namndalseidkommunestøtterhovedtrekkenei “Forslagtil nyebestemmelserom overføring
avmyndighetogny forskrift om saksbehandlingi kommunen”.

En vil likevel pekepåfølgende:
- Myndighetsoverføringenvil ettervårt synfå økonomiskekonsekvenserforkommunen

pga.behovfor kompetansehevingi en innkjøringsfase,menogsåfor åvedlikeholde
kompetansen.En forutsetterat nødvendigeressursertil detteblir tilført kommunen
paralleltmedmyndighetsoverføringen.

- Kommunenvurdererdetsomrimelig at kravet til jord- ogskogbruksfagligkompetanse
bortfaller.En vil likevelpåpekeat saksbehandlingetterjord-, konsesjons-,odels-og
skogbrukslov,børforetasavpersonermedlandbruksfagligkompetanse

Behandling i Utvalg for næring og drift - 03.09.03:
Ingennye forslag.

Vedtak i Utvalg for næring og drift - 03.09.03:
Rådmannensforslagenstemmigvedtatt.
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Gårtil: Landbruksdepartementet
Kopi til: Fylkesmanneni Nord-Trøndelag,landbruksdirektøren
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Vedlegg:
i Oversiktover avgiørelsesmyndigheten

Andre saksdokumenter:
- høringsbrevfra landbruksdepartementetdatert 12.06.03
- forskrift omdelegasjontil kommunenm.v., gift av Landbruksdep.30.05.00
- forslagtil overføringavmyndighettil kommunenm.v.

Faktiske forhold:
Innledning:
Landbruksdepartementetberi brevdatert12Juni2003 omhøringsinstansenesuttalelsetil
1) nyebestemmelseromoverføringav myndighettil kommunen,frlkeslandbruksszyret,

frikesmannen, StatensLandbrulcsforvaltning ogBergvesenetetterkonsesjonsloven,
jordioven,odelsiovenog skogbrukslovenog

2) nyforskrift omsakabehandlingmv.i kommuneni sakeretterkonsesjonsloven,jordioven,
odelsiovenogskogbruksloven.

Høringsfi-ist er 15. september2003.

Bakgrunn:
Departementetsforslagbyggerpåetutkastutarbeidetav enarbeidsgruppefordeiprosjektet
“Desentraliseringav juridiskevirkemidler” somer en delav hovedprosjektet“Kommunerettet
satsingpålandbruksområdet”.Prosjektetble opprettetifin. gjennomføringenav St.meld.nr.
19(2001.2002)Nyeoppgaverfor lokaldemokratiet— regionaltog lokalt nivå.Endringeneer
forutsattåskulleskjemedvirkning fra 1. januar2004.

1) Forslagtil nyebestemmelserom overføringav myndighet:
Regjeringengir sin tilråding omoppgavefordelingenmellomforvaltningsnivåenei St.meldnr.
19 (2001-2002).Kommunenehar i dagbådeinnstillendemyndighetog vedtakskompetanse
iht. jordioven,konsesjonsloven,odelsiovenog skogbruksloven.Det leggestil grunnat afle
konsesjonssakerog delingssaker(jordioven§ 12) skal avgjøresavkommunenesom
førsteinstansf.o.m. 1. januar2004. Videreerdet forutsattat avgjørelsesmyndigheteni saker
efterskogbmksloven,medunntakav sakersomgjeldervernskoggrenser,overførestil
kommunenfra sammetidspunkt.Fylkeslandbruksstyreter forutsattåværeklageorganfor
nevnteavgjørelsertruffet avkommunen.

I tillegg til desakersomer nevnti stortingsmeldingen,foreslårLandbruksdepartementetå
overføreavgjørelsesmyndighetentil kommunenesomførsteinstansefterflereandre
bestemmelseri konsesjonsloven,jordiovenog odelsioven.

Avgjørelsesmyndighetenforeslåsoverførtbl.a. i sakeretterjordioven§ 9 (orndisponeringav
dyrketogdyrkbarjord til andreformålennIandbruksproduksjon).

Vedåoverføreavgjørelsesmyndighetensomførsteinstansi sakersomgjelderomdisponering
av dyrketog dyrkbarjord til kommunen,leggerdepartementetansvaretfor enviktig nasjonal
interessetil kommunen.



Departementetforeslårogsåatfølgendesakeravgjøresav kommunensomførsteinstans(se
vedlagtenotat for utfSrllendeoversikt.):
1) sakeromtiltak for dyrketjord etterjordioven§8 tredjeog fjerdeledd
2) sakerom åkrevefjerningav anleggellerbyggverketterjordioven§ 9 femteledd
3) sakerom å gi påleggomå søkekonsesjonetterkonsesjonsloven§ 20 annetogtredjeledd

og odelsioven§29 annetledd
4) sakerom unntakfrahogstforbudetetterkonsesjonsloven§ 27 førsteledd
5) sakerom tilbaketrekkingavkonsesjonog fastsettelseavfrist for salgetter

konsesjonsloven§ 23 annetog tredjeleddog odeisloven§ 29 tredje ledd
6) sakerom å settefrist forpanthavertil åbringetvangsbruksomer i strid med

konsesjonsloven§ 3 annetledd til opphøreller frist for erververtil åsørgefor omgjøring
av overdragelseneller overdragelsetil noensomkan få eller ikke trengerkonsesjonetter
konsesjonsloven,jf. konsesjonsloven§ 25

7) sakerom forlengelseav frist for videresalgetterkonsesjonsloven§ 6 førsteleddnr. 5
tredjepkt.

Landbruksdepartementetmeneratmyndighetentil å ta avgjørelseetterdissebestemmelsene
børleggestil kommunenesomførsteinstans.

I tillegg foreslårdepartementetå leggeStatensLandbruksforvaltningsinvedtaksmyndigheti
enkeltesakertil fylkesmannen.

Forslagetinnebæreratkommunensavgjørelservil kunnepåklagestil fylkeslandbruksstyret
eller f~Ikesmannen.Avgjørelsertruffetav ~‘lkeslandbruksstyreteller f~llcesmannensom
førsteinstans,kanpåklagestil StatensLandbruksforvaltning.Viderekanavgjørelsertatt av
StatensLandbruksforvaltningpåklagestil Landbruksdepartementet.Detteer likt meddagens
bestemmelser.

2) Forslagtil ny forskrift om saksbehandlingi kommunen:
Departementetforeslårenkeltenyebestemmelseri forskrift om saksbehandlingmv. i

kommunen.Denyebestemmelseneinnebæreratkonnuneneikke lengerplikter åbenyttede
datasystemer(Ajour) for saksbehandlingog irmieveringog leveringav statistikksom
Landbruksdepartementetstiller til rådighet.Det foreslåsenbestemmelseom atkommunene
måbenyttedetelektroniskedataformatetsomLandbruksdepartementetfastsetter.Videre
foreslåsdetenbestemmelseom atkommunenemåstille til rådighetdesaksdokumenter
Landbruksdepartementetberom ifin. evalueringav praksis.

Ot.prp.nr. 79 (2002-2003)Om lov omkonsesjonvedervervav fast eiendom
(konsesjonsloven)mv. er lagt frem for Stortinget.Det erusikkertnår lovforslagetbehandles.
Uavhengigavresultatetav Stortingetsbehandlingav lovforslaget,vil
Landbruksdepartementetforeslåendringi forskriftsbestemmelsenvedrørendekravettil jord-
ogskogbruksfagligkompetanse.

Vurderinglløsningsforslag:
økonomiskeogadministrativekonsekvenser

:

Forslagetom over~ringav myndighetinnebærerat de sakersom~‘lkeslandbruksstyretIdag
avgjørsomf~rsteinstansherettervil bli avgjortav kommunen.

Arbeidmedsakeretterde lover somforslagtil myndighetsoverføringomfatter,kreverjuridisk
kompetansei tillegg til landbruksfagligkompetanset.Kommunenharogsåi dag ansvarfor å



innhentenødvendigeopplysningerog forberedesakerefterdeaktuellebestemmelseneselv
omdenikke haravgjørelsesmyndighetsomfrrsteinstans.

Denforeslåtteoverføringenav myndighetinnebæreratkommunenblir førsteinstansog skal
fanevedtak.Detteinnebærerstørreansvarntt. at lovanvendelseog saksbehandlinger
korrekt.Kommunenvil derfortrengekompetansehevingpådisseområdeneÆommunenivil
habehovforjuridisk rådgivninghos for eksempelFylkesmannen,sannsynligvisi større
omfangenni dag.

Kompetansehevingav kommuneni eninnkjøringsfasevil kreveressurser,menogså
vedlikeholdog oppdateringav kommunenskompetansevil haøkonomiskekonsekvenserut
overderessursersombenyttestil formåleti dag.Enforutsetteratnødvendigeressurserblir
tilfbrt kommunenparalleltmedmyndighetsoverføringen

Bortfall avkravettil jord- og skogbruksfagligkompetanse

:

En vurdererdetsomrimelig atkravettil jord- og skogbruksfagligkompetansebortfailer.
Kommunenmåselvdefinerehvilke oppgaverdenvil prioritereog hvilken kompetanse
kommunentrengerfor åf~ utfnrt sinetjenester.I entypisk landbrukskommunevil eatantaat
kommunestyretvil prioriteretjenestertil landbruksnæringen,og dermedsørgefor at
kommunenharfagfolkmedtilfredsstillendekompetanse.En vil likevelpåpekeat
saksbehandlingetterjord-, konsesjons-,odels-og skogbrukslov,børforetasav personermed
landbruksfagligkompetanse.

Spørsmålom videredele~asion

:

Sevedlagtenotat for enoversiktoversakersomforeslåsdelegerttil kommunen.

Spørsmåletom videredelegasjonfra kommunestyret/politisknivåtil rådmannen,tasnaturlig
ikke opp i høringsdokumentetfra Landbruksdepartementet.For kommunensin del mådette
likevel avklaressenestnårforskriftsendringentreri kraft 1.1.2004.Detvurderesderforsom
hensiktsmessigåtenkepåvideredelegasjonnåren likevel arbeidermedsaksområdetÆn
menerogsåat detvil væreriktig at “avtroppende”utvalgsomhararbeidetmed
landbruksområdetfår anledningtil åvurderespørsmåletdadeharerfaringnied-saksområtlet.

I Namdalseidkommuneer alle sakeretterkonsesjonsloven,jordloven,odelslovenog
skogbrukslovendelegerttil utvalg for næringog drift. Unntak ermyndighetetterjordioven§
4 andreleddvedr. samarbeidmedandrekommuner.Videreer alle sakeretter
konsesjonsloven,jordloven,odelslovenog skogbrukslovenavkurantkarakterdelegerttil
rådmannen.En sakoppfattessomkurantnårdet foreliggerklareretningslinjerfor hvordan
denskalbehandlesog manharpraksisfra behandlingav andretilsvarendesaker.

En generellvurderingav spørsmåletomvideredelegeringtil rådmannen,kanxærnatsaker
somi dagavgjørespåpolitisk nivåfortsattskal avgjørespåpolitisk nivå.Dvs, at i sakerder
fylkeslandbruksstyreter førsteinstansi dag,skal vedtaketfattespåpolitisk nivå i kommunen
fra 1.1.2004.Det innebærersomi dagutstraktdelegasjontil rådmannen.Prinsippetom
kurantesakerforutsettesopprettholdt.

Dersomen leggertil grunnatlandbruk-og miljøforvaltningeni kommunenblir organisertiht.
forslagfra MidtreNamdalRegionrådfra 1. januar2004,måkommunenesomfar felles
landbruk-og miljøforvaltninghaidentiskdelegasjonpåområdet.Viderebør
videredelegasjonenutformesslik at sakabehandlingenblir effektiv ogsøkerfar svarsåfort
sommulig.



Denforslåtteendringi avgiørelsesmyndighetinnebæreratdepartementetleggeransvaretfor
enviktig nasjonalinteressetil kommunen.Kommunenefår dermedmulighettil å utformeen
lokal/regionalpolitikk påområdetsommangepolitikeresavneri dag. Dettevil væreentypisk
“utviklingsoppgave”i tilknytning til “forvaltningsoppgavene”for denregionalelandbruk-og
milj øforvaltningen.
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