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UTTALELSE: “Forslag til nye bestemmelserom overføring av
myndighet og ny forskrift om saksbehandlingi kommunen”.

JORD- OG SKOGBRUICSFAGLIG KOMPETANSE I KOMMUNENE

.

Forslagetom åfjernekravettil jord- og skogbrukskompetansei kommunenvurderer
administrasjonensomuforståeligsamtidigsomdet foreslåså gi kommunenestørreansvarog
arbeidsoppgaversomkreverhøyerekompetanse.Saksbehandlingog kommunalevedtaklegger
nasjonalemålsettingermedhensyntil en bærekraftigarealforvaltningog virkemiddelbruktil
grunn.Fagligkompetansevil ogsåsikre en rettferdigog lik behandlingav de enkeltesaker.

Lokal jord- og skogbruksforvaltninger inne i en storomleggingsfase,og kommunenehar fattøkt
ansvarfor beslutningene.For å ivaretadetteansvareter statstilskuddtil kommunenes
landbruksforvaltningøkt medvirkning fra 2004fra 349 til 475 mill. kroner.
Uten kompetansekravøkerfaren for at besiutningenefattespåuholdbartfaglig grunnlag.
Det blir vanskeligfor kommuneneåfå en helhetlig og bærekraftigforvaltning av
Iandbruksområdenesomdekkerstoredelerav landetslandareal.

Å ta bortdettekravetvurderessom uheldigognevnteforhold menervi taler for å
opprettholdekompetansekraveti kommunene

:

• St.meld. nr. 19 (1999-2000)Om norsklandbrukogmatproduksjon
Meldingenharutløstprosjektet“Kommunerettasatsingpå landbruksområdet”som skal
sikre atkommunenei størregradkan bli en aktiv landbrukspolitiskaktøri arbeidetmedå
nå de landbruks-ogbygdepolitiskemålenesombyggerpåst.meldingen.
Vedoverføringav juridiskeog økonomiskevirkemidlerfra 01.01.04vil kommunenefa
et størrehandlingsromog ansvarnårdetgjelderå realisereRegjeringensmåL

• St.meld.nr. 19 (2001-2002)Nyeoppgaverfor lokaldemokratiet-regionaltog lokalt nivå
fremheversterktbehovetfor åha kompetanseinnenforskog,jord og miljøvern.

• St.meld.nr. 17 (1998-1999)Skogmeldingen
sier følgendeom nødvendigskogkompetansei kommunene:

Det erviktig at Fylkesmannenog Landbruksdepartementetsomoverordnede
skogoppsynsmyndigheterfølgeropp kommunenespraktiseringav denne
bestemmelse,slik at kommunenehar reell og synlig skogfagligkompetansemed
tilfredstillendekapasiteti forhold til den aktuelleoppgavemengdeni kommunen”.
Deter meningsløstå jiernekravet til kompetansenoenfåår etterpå!
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• Nyplanlover underutarbeidelse.
Bærekraftigutvikling foreslåssomlovensoverordnedeformålsparagraf
Særlovgivningen(bla. jord- og skogbruksloven)skal tilpassesmestmulig
planprosesseneetterplan-ogbygningslovenog flere spørsmålenn i dagforeslåsavgjøres
og reguleresgjennomkommunalearealpianer.I LNiF-områdeneblir detmulighetfor å
leggeinn sonerviktige for biologiskmangfold,naturverneller friluftsliv. Det leggesopp
til flere deltaljerteavgjørelseri arealforvaltningen.Daerdetviktig åha ansattemed
riktig/skikkelig kompetansepå de aktuellefagområdenei kommunenefor å veiede ulike
interessenemot hverandre.Fjemingav kompetansekravettil jord- og skogbruksfaglig
personalekan resulterei at landbrukettaperi forhold til andreinteresserom
forvaltningenavIandbruksarealeneog utmarka.

Sluttkommentar:

Gjennomdensisteomorganiseringenhar kommunenefatt et førstelinjeansvarfor gjennomføring
av landbrukspolitikkenmedkrav om at detteskjer etteren bærekraftigutvikling.
Virkemiddelbruk,strategiskplanlegging,faglig oppfølgingog veiledning,kontroll og
dokumentasjonav virksomhetener oppgaversomstårsentraltfor kommunenivået.Kommunene
har et primæransvarog i mangetilfeller et totalansvari forhold til disseoppgavene,ut fra
sentraleføringerog regionaleog lokaleprioriteringer. I tillegg til lovpålagteoppgaverløser
ansattemeden bredlandbmksmessigkompetanseen mengdeviktige oppgaveri kommunen.
Ikke minst i distriktskommunerer detviktig mednæringsutvikling,lokal verdiskapningog
skapningav nye arbeidsplasser.Disseoppgaveneer noeansattemedslik kompetansei stor grad
har tatt segav. Ogsåviltforvaltning, miljøvem, frilufislivsarbeid, tilretteleggingfor allmennheten
i landbnksområdene,kulturlandskapsforvaltning,kulturminneforvaltningmv. er viktige
kommunaleoppgaversomjord- og skogbrukssjeferi storgradtar segav i dag.

I mangekommunerer antall landbrukpersonalereduserttil delskraftig i de sisteåreneog dette
resultereri et stortpresspådetgjenværendepersonale.En forsvarligIandbruksforvaJtningi<reiver
derforat ansatteharriktig fagkompetanse.

Landbrukskompetanseni kommuneneer sværtviktig for å ivaretalovpålagteoppgaver.Hensyn
til Iandbruksnæringeni planleggingog kommunalforvaltningkreverfagkunnskapog innsikt.
Kommunenebørsikrestilstrekkeligkompetanseog kapasitettil åbehandlesaksomr&dene-som
nå blir delegert.Lovhjemlerderkompetansekravframgår,måsamsvaremed de krav om
kompetansesom statenfaktisk stiller til kommunene.

Landbruksdepartementettåråså opprettholdekravetti/jord- ogskogbruksfaglig
kompetansei kommunene.
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