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Atle Ruud

Høring av forslagtil nyebestemmelserom overføringav myndighetog ny
forskrift omsaksbehandlingi kommunen

Det visestil oversendelse.

Elverumkommuneerpositivetil overføringav myndighet,slik det her leggesopp til. Dettevil kunnesikre
en enklereog raskeresaksbehandlingmv. Det er imidlertid viktig at økonomiskeressursermedfølgerfor å
sikre en god lokal forvaltning nårmyndighetoverføres.

Det ermangedriftsenhetersomgårover flere kommuner,og flere og flere slike driftsenheter/eiendommer
blir det.Det børtas inn i forskriftenhvem somskal værevedtaksmyndighetfor driftsenhetermedareal i flere
kommuner.

Fylkeslandbruksstyretbørutvikles til å fl en bredererolle. Landbruksressursenerepresenterergenereltet
stortgrunnlagfor næringsutvikling,bådeut fra arealerog tilskuddsordninger.Fylkesiandbruksstyretbørfå
en meraktiv rolle i næringsutviklingen,bla. i forhold til planerog utviklingsstrategier.Dettebidrartil at en
kan searealog næringmer i sammenhengpået overordnanivå. Gjennomøkt delegeringtil kommunene
bådepå detteområdetog mht. økonomiskevirkemidlervil dennekoblinga forankresmellom administrasjon
og politikere i kommunene.BIa. tror vi fylkeslandbrnksstyretkanha en megetpositiv rolle i forhold til
rovdyrproblematikk,bioenergi,turismeosv. For eksempelbør frlkeslandbruksstyretværerepresenterti
RUR.
Konkreter detogsåaktueltat fylkeslandbruksstyretaktivt deltar i de føringerfylkesmannenleggeropp til
overfor kommunene.Det erviktig at detpolitisk nivå hartilstrekkelig kunnskapom hva administrasjonen
gjør,også innenforstøtteordningermv. Vi tror detteogsåkan væremedpåå vitalisere fylkeslandbruksstyret.

Det er viktig at det fortsatter en god faglig - ogjuridisk kompetansehosfylkesmannen,somkan bistå
kommunene.Praktiseringenav dissesakeneskjerpå grunnlagav statligerundskrivmv. og forutsetteren viss
likebehandlingmellom kommuner.Dettekreverat detoverordnedeorgantarnødvendigansvarfor
informasjon/oppfølgingoverforkommunene.

Nåværendejord- og skogbrukslovinneholderet genereltkravtil kompetanse.I forhold til utviklingen på
landbruksområdet,medbl.a. overføringav økonomiskevirkemidlermv somvil stille storekrav til
helhetstenkningog fagkompetanse,erdet merkeligat en leggeropp til å fjerne dettekravet.Ut fra ønskene
om mer kommunaltselvstyreer det derimotnaturlig at kravetfjernes.Elverumkommunehar ingen
innsigelsemot at kravetfjernes,menen kan ikke se at detforeligger noengod dokumentasjonpå hvorfordet
skal fjernes.På genereltgrunnlagbørdetnok værekrav om en viss naturvitenskapeligkompetansei
kommunene,nettoppfor åsikre en god næringsutviklingog bestmulig arealdisponeringpå lang sikt til beste
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for både næringsutøver, innbyggere og arealene, slik det framgår av lovverket. Det er i denne forbindelse
viktig å huske på at jordioven og skogbruksloven i hovedsak er næringslover.

Med hilsen

uri flfltveit-Moe
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Atle Ruud
landbruksjef

Kopi til: Fylkesmanneni HedmarkLandbruksavdelingen
Fylkeslandbmksstyretv/lederHansKolstad

KommunenesSentralforbund


