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MØTEBOK

Fylkeslandbruksstyreti Vest-Agder.

Møtedato:03/09/2003 Sakslistenr:122 Saksnummer:10990300004AFS

Saksutredning:

Administrativ sakfor Fylkeslandbruksstyret03.09.03
Høringsbrevetbørfølgemedsomvedleggtil saken

Høringav forslagtil nyebestemmelserom overføringav myndighetog nye forskuift om
saksbehandlingi kommunen

Landbruksdepartementethar ved brev av 12.06.03oversendtforslagtil
bestemmelservedrørendeoverføringav myndighet fra ~4kes1andbruksstyrettil kommune,
samtforslagtil ny forskrifi omsaksbehandling

Regjeringenhar fattetvedtakomoverføringavvedtaksmyndighetfra frlkeslandbruksstyrettil
kommunen.Fylkeslandbruksstyreti Vest-Agdertar derfor forslagettil nyebestemmelserom
overføringavmyndighet,og ny forskrift om saksbehandlingi kommunenetil etterretning.
Fylkeslandbruksstyretfinner imidlertid grunntil åunderstrekebehovetfor å styrke
kompetansenpåkonnrnnenivåetnårdetgjeldersaksbehandling.Det ingengrumitil å legge
skjul påat dener megetvarierende,og detmåikke bli slik atFylkesmannenmådrive en
veiledningsomgrenseroppmot saksbehandling.

Fylkeslandbruksstyreti Vest-Agderfinnergrunntil å reisespørsmålved denoverføringav
myndighetti] Fylkeslandbruksstyretsomer gjort i.h.h.t. § 2 i vedleggettil brevet.
Erfaringsmessigomfatterdetteet megetlite antall saker,og representererknaptnoengrunn
til åopprettholdeenegeninstitusjonfor disseformål.

Det er ogsåetfaktum at antalletklagesakerer sværtlite i Vest-Agder,og omfatteri hovedsak
bopliktsaker.For å anskueliggjøredettetar en medfølgendetall fra de fzrstehalvår2003.Vi
haddeda 16 idagesaker.Av dissevar 10 bo-og drivepliktsaker.Det er ogsåviktig i denne
sammenhengå vektieggeønsket om å styrkedetkommunaleseivstyret,slik detbi. a. er
kommettil uttrykk vedtillegget til forvaltningsloven.Det gjør atlegalitetskontrollenmåbli
en hovedsakved behandlingav klagesakene

Konsekvensenavå opprettholdeet i~llces1andbruksstyre,meden i realitetenså liten
oppgaveportefølje,er atklagesakeneblir liggendeuforholdsmessiglangtid, eller at
behandlingenavhversakbli sværtkostbarvedat detpåhvertmøtebareblir et lite antall
saker.Det leggesherogsåtil grunn,slik deternevntovenfor,atklageinstanseni begrenset
gradvil kunneoverprøveskjønnetutført avkommunene,og at deti overveiendegradblir en
vurderingav denjuridiske sidenav saksbehandlingen.
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Nårdetgjelderdenmyndighetsom ertillagt Fylkesmannen,og deklagesakersomskal kunne
avgjøresav Fylkesmannen,tar en ogsådet til etterretrnng.Deklagesakenesomer tillagt
Fylkesmannenåavgjørerepresentererheller ikke noestort antallsakeri Vest-Agder,men
syneså haetlangt sterkerejuridisk pregenndeklagesakersomertillagt
fylkeslandbruksstyret.Det finner en rimelig, mendet endrerikkehovedinntrykketi vesentlig
grad.

FORSLAG TIL VEDTAK

Fylkeslandbruksstyreti Vest-Agdertar til etterretningvedtaketom overføringav myndighet
til kommunene,og forskrift om saksbehandlingi kommunene.Enfinner grunntil å
understrekebehovetfor at saksbehandlingenpåkornmunenivåetoppgraderesi samsvarmed
øktmyndighet.
Fylkeslandbruksstyreter i hovedsakenig i at detkan reisesspørsmålved åopprettholdeet
fylkeslandbruksstyremeden såvidt liten oppgaveportefølje.Det leggesogsåtil grunnat de
aller flesteklagesakenei hovedsakmåbehandlesut fra et legalitetssynspunikt

FYLKESLANDBRUKSSTYRETS UTTALELSE:

Detvar enighetom følgendeuttalelse:

Fylkeslandbruksstyreti Vest-Agderer enig i forslagetom overføringav myndighettil
kommuneneog haringenmerknadertil denforeslåtteforskrifien.

Fylkeslandbruksstyretvil understrekeviktighetenav at det fra sentralthold leggestil retteslik
at kommunenefortsattvil ha landbruksfagligkompetanseved behandlingenav sakersom
kreverlandbruksfagligsklønn.Viderevil kommunenesomførsteinstansfattemange
enkeltvedtaki juridisk vanskeligesakersomomfatterenkeltpersoner.Medhensyntil den
enkeltesrettsikkerhetbørderfordenjuridiske kompetansenstyrkes.

Fylkeslandbruksstyretfmnergrunntil åunderstrekebehovetfor atsaksbehandlingenpå
kommunenivåetoppgraderesi samsvarmedøktmyndighetog vil i denforbindelse
understrekenødvendighetenav å tilføre kommunenetilstrekkeligeressurserfor å kunne
håndteredenyeoppgavenepå entilfredstillendemåte.

Fylkeslandbruksstyreti Vest-Agderleggervektpå en godressursforvaltningtotalt sett,og vil
derfor foreslåat ~‘lkeslandbruksstyrenei tillegg f~r ansvaretfor miljøvemsakersomberører
arealforvaltningog ressurseri landbruketpåannenmåte— eventueltogsåforurensningssaker.

Kopi sendt til:

Landbruksdepartementet,Postboks8007,Dep. 0030Oslo
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