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FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER OM OVERFØRING AV MYNDIGHET OG
NY FORSKRJF1? OM SAKSBEHANDLING I KOMMUNEN - IIØRIiNG

RÅDMÅNNENS FORSLAGTIL VEDTAK 04.09.2003:

Forslagtil nye bestemmelserom overføringav myndighetog ny forskrift om saksbehandling
i kommunentas til orientering.

Det foreslåsat kravomjord- og skogbruksfagligkompetanseopprettholdes.

At’ gI,,~44
Alf R@rbakk
teknisksjef

Vedlegg:

Saksopplysninger:
Landbruksdepartementetforeslår:
1) nye bestemmelserom overføringav myndighettil kommunen,~1kes1andbruksstyret,
fylkesmannen,StatensLandbruksforvaltningog Bergvesenetetterkonsesjonsloven,
jordioven,odelsiovenog skogbruksloven.
2) nyforskrift om saksbehandlingmv. i kommuneni sakeretterkonsesjonsloven,jordioven,
odelslovenog skogbruksloven.

Kommunenehari dag innstillendemyndighetog delvisvedtakskompetansei henholdtil
jordioven,konsesjonsloven,odelsiovenog skogbruksloven.Ny forskrift leggertil grunnat
alle konsesjonssakerog delingssakerskal avgjøresav kommunenesomførsteinstansfl on 1.
januar2004. Videre erdet forutsattatavgjørelsesmyndigheteni sakeretterskogbruksloven,
medunntakavsakersom~e1derverneskog,overførestil kommunenfra sammetidspunkt.
Fylkeslandbruksstyreter forutsattåværeidageorganfor nevnteavgjørelsertruffet av
kommunene.

Avgjørelsesmyndighetenforslåsoverførtbl.ai sakeretter jordioven§ 9 (omdisponeringav
dyrketog dyrkbarjord til andreformålennjordbruksproduksjon.

tig oset
rå ann
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Departementetforeslårogsåat følgendesakeravgjøresavkommunensomførsteinstans:
1) sakerom tiltak for dyrketjord efterjordioven§ 8 tredjeog fjerdeledd,
2) sakerom åkrevefjerningav anleggellerbyggverketterjordiovens§ 9 femteledd,
3) sakerom ågi påleggomå søkekonsesjonetterkonsesjonsloven§ 20 annetog tredje

leddogodelsioven§ 29 annetledd,
4) sakerom unntakfra hogstforbudetetterkonsesjonsloven§ 27 førsteledd,
5) sakerom tilbaketrekkingav konsesjonog fastsettelseav frist for salgetter

konsesjonsloven§ 23 annetog tredjeleddog odelsioven§ 29 tredjeledd,
6) sakerom å settefrist for pantehavertil åbringetvangsbruksomer i strid med

konsesjonsloven§ 3 annetleddtil opphøreller frist for ervervettil åsørgefor
omgjøringav overdragelsenelleroverdragelsetil noensomkanfå eller ikke trenger
konsesjonetterkonsesjonsloven,jf. Konsesjonsloven§ 25 og

7) sakerom forlengingavfrist forvideresalgetterkonsesjonsloven§ 6 førsteleddnr. 5
tredjepkt..

FORSKRJIFTOM SAKSBEHANDLING I KOMMUNEN

Det er foreslåttat kommunenikke lengerplikter åbenyttede datasystemerfor
saksbebandlingog innhentingog leveringav statistikksomLandbruksdepartementetstiller
til rådighet. Nårdetgjelderinnhentingog leveringav statistikk,forslåsdeten bestemmelse
om at kommunenemåanvendedetelektroniskedataformatetsomLandbruksdepartementet
fastsetter.

Videreforeslåsdet enbestemmelseom at kommunenemåstille til rådighetda
saksdokumenterLandbruksdepartementetberom i forbindelsemedevalueringav praksis.

I St. mek.Nr. 31(2000—2001)Kommune,f&llce, stat— enbedreoppgavefordeling—
omihandlerdetstatligeregelverketrettetmotkommunesektoren.Landbruksdepartementet
uttalerherat detvil bli fremmetforslagom at lovregleneom kravettil jord- og
skogbruksfagligkompetanseopphevessamtidigsomregleri forskrifter somstillerlignende
krav oppheves.

Vurdering:
Vi harlengeværtkjent medatdetville bli overføringavmyndighetinnenkonsesjons,jord,
skog- og odeisloven.Lovforvaltningeninnendetteområdeter godtkjent for kommuneni og
medatvi alltid harutførtforberedendesaksbehandlingfør endeligbehandlingitøyere
instans.
Overføringav avgjørelsesmyndighettil kommunenkreveratkompetansenpåområdet
opprettholdes,ogstiller størrekrav til kommunennårdetgjelderåforvalte lovverket i tråd
mednasjonallandbrukspolitikk.Kommunenevil få størrehandlingstominnenenkelte
saksfelt,menmedstor farefor at detkanutvikles ulik praksisfra kommunetil kommune
somigjenkangåpåbekostningav de nasjonalemål i landbrukspolitikken.Det vil være
nødvendigmedklareretningslinjerfra departementet.

I dennye forskriftenom overføringavmyndigheterkravetomjord- ogskogbruksfaglig
kompetansei kommunenfjernet.Detteinnebæreratdet formellekravettil kommunenom



fagligkompetanseblir borte,samtidigsomen får øktansvarfor beslutningene.En svekket
kompetansei kommunenvil krevesterkerestatligoppfølging,for ågripe inn ovenfor
beslutningertruffet på feil grunnlag.
Meddagensstrammekommuneøkonomikanen seenfarefor at kommunenikke sersegråd
til åansettefagligkvalifisertesaksbehandlere.
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FORSLAGTIL NYE BESTEMMELSEROM OVERFØRINGAV MYNDIGHET OG
NY FORSKRIFTOM SAKSBEHANDLING I KOMMUNEN - HØRING

RÅDMANNENS FORSLAGTIIL VEDTAK 04.09.03:
Forslagtil nye bestemmelseromoverføringav myndighetog ny forskrift om saksbehandlingi
kommunentastil orientering.

Det foreslåsat krav omjord- og skogbruksfagligkompetanseopprettholdes.

Stig Hoseth Alf Rørbakk
rådmann teknisksjef

Saksopplysninger:
Landbruksdepartementetforeslår:
1) nye bestemmelserom overføringav myndighettil kommunen,fylkeslandbruksstyret,
fylkesmannen,StatensLandbruksforvaltningog Bergvesenetetterkonsesjonsloven,jordloven,
odeislovenog skogbruksloven.
2) ny forski-ift om saksbehandlingmv. ikommuneni sakeretterkonsesjonsloven,jordloven,
odeislovenog skogbruksloven.

Kommunenehar i dag innstillendemyndighetog delvisvedtakskompetansei henholdtil
jordioven,konsesjonsloven,odelslovenog skogbruksloven.Ny forskrift leggertil grunnat
alle konsesjonssakerog delingssakerskal avgjøresav kommunenesomførsteinstansf.o.m I.
januar2004. Videreer detforutsattat avgjørelsesmyndigheteni sakeretterskogbruksloven,
medunntakav sakersomgjeldervemeskog,overførestil kommunenfra sammetidspunkt.
Fylkeslandbniksstyreter forutsattå væreklageorganfornevnteavgjørelsertruffetav
kommunene.

Avgjørelsesmyndighetenforslåsoverført bl.a i sakeretterjordioven § 9 (omdisponeringav
dyrketog dyrkbarjordtil andreformålennjordbruksproduksjon.

Departementetforeslårogsåatfølgendesakeravgjøresavkommunensomførsteinstans:
1) sakerom tiltak for dyrketjord efterjordloven § 8 tredje og fjerdeledd,
2) sakerom å krevefjerning av anleggellerbyggverketterjordiovens§ 9 femteledd,
3) sakerom å gi påleggom å søkekonsesjonetterkonsesjonsloven§ 20 annetog tredje

leddog odeisloven§ 29 annetledd,
4) sakerom unntakfra hogstforbudetetterkonsesjonsloven§ 27 førsteledd,
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5) sakerom ti]baketrekkirgav konsesjonog fastsettelseav frist for salgetter
konsesjonsloven§ 23 annetog tredjeleddog odeisloven§ 29 tredjeledd,

6) sakeromå settefrist for pantehavertil åbringetvangsbruksomer i stridmed
konsesjonsloven§ 3 annetleddtil opphøreller frist for ervervettil å sørgefor
omgjøring av overdragelseneller overdragelsetil noensomkan t~ eller ikke trenger
konsesjonetterkonsesjonsloven,jf. Konsesjonsloven§ 25 og

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

FORSKRIFTOM SAKSBEHANDLING I KOMMUNEN

Det er foreslåttatkommunenikke lengerplikter åbenyttede datasystemerfor saksbehandling
og innhentingog leveringav statistikksomLandbruksdepartementetstiller til rådighet.Når
detgjelderinnhentingog leveringav statistikk,forslåsdeten bestemmelseomat kommunene
måanvendedetelektroniskedataformatetsomLandbruksdepartementetfastsetter.

Videre foreslåsdeten bestemmelseom atkommunenemåstille til rådighetde
saksdokumenterLandbruksdepartementetberom i forbindelsemedevalueringav praksis.

I St. meld.Nr. 31(2000—2001)Kommune,&tke, stat— en bedreoppgavefordeling—
omhandlerdetstatligeregelverketrettetmot kommunesektoren.Landbruksdepartementet
uttalerheratdetvil bli fremmetforslagom atlovregleneom kravettil jord- og
skogbruksfagligkompetanseopphevessamtidigsomregleri forskriftersomstiller lignendc
krav oppheves.

Vurdering:
Vi har lengeværtkjent medat detville bli overføringav myndighetirmenkonsesjons,jord,
skog-og odeisloven.Lovforvaltningeninnendetteområdeter godtkjent for kommuneni og
medat vi alltid harutført forberedendesaksbehandlingførendeligbehandlingi høyere
instans.
Overføringav avgjørelsesmyndighettil kommunenkreverat kompetansenpåområdet
opprettholdes,og stiller størrekrav til kommunennårdetgjelderåforvalte lovverketi tråd
mednasjonalIandbrukspolitikk.Kommunenevil fa størrehandlingstominnenenkelte
saksfelt,menmedstor fare for at detkan utvikles ulik praksisfra kommunetil kommunesom
igjen kangåpåbekostningav de nasjonalemål i landbrukspolitikken.Det vil værenødvendig
medklareretningslinjerfra departementet.

I dennye forskrifien omoverføringav myndigheter kravetomjord- og skogbruksfaglig
kompetansei kommunenfjernet.Dette innebærerat det formellekravettil kommunenom
fagligkompetanseblir borte,samtidigsomen far økt ansvarfor beslutningene.En svekket
kompetansei kommunenvil krevesterkerestatligoppfølging,for ågripe inn ovenfor
beslutningertruffet påfeil grunnlag.
Meddagensstrammekommuneøkonomikan en seen farefor at kommunenikke sersegråd
til åansettefaglig kvalifisertesaksbehandlere.


