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Høring av forslag til nye bestemmelserom overføring av myndighet og ny
forskrift om saksbehandlingi kommunen

Statenslandbruksforvaltning(SLF)viser til Landbruksdepartementetbrev av 12.06.2003
vedrørendeovennevnte.SLF har følgendeinnspill:

1. Kommentarertil deenkeltebestemmelseneom overføringav myndighet:

§ I Kommunensmyndighet:
Det er foreslåttat kommunenfar overførtmyndighetetter en rekkenyebestemmelseri de
aktuellebyene.Det fremgårikkedirekteav § 1 hvilke bestemmelserdettegjelder,menat
kommunenharavgjørelsesmyndighetdersomdenneikke er lagt til andreorganeretter§§ 2-
5. SLF menerat overføringenav myndigheter av såstorbetydningatdetbørfremgåpåen
klareremåtehvilken myndighetsomblir overførttil kommunen.SLF menerderforat detpå
sammemåtesomi §§ 2-5,børgis oversikti § I overde bestemmelsenederkommunenfar
overførtmyndighet.Pådennemåtenblir detklarereog letteretilgjengelighvilke saker
kommunenharmyndighettil å avgjøre.

SLFbemerkerfor øvrig at en erenigi at detbørfremgåhvemsomharvedtaksmyndighet
nårkommunenharnærtilknytning til eiendommen.

§ 11 Retningslinjer:
Det fremgårav § Il at Landbruksdepartementetkan fastsetteretningslinjerfor
landbruksmyndighetenesutøvelseavmyndighet.SLF menerdeter viktig at det fastsettes
slike retningslinjerfor å sikreat grunnleggenderettssikkerhetsspørsmålog nasjonale
målsettingerblir oppfylt. SLF foreslårat Landbruksdepartementeti forbindelsemed
overføringenav myndighetlageren oversiktoverhvilke retningslinjersomgjelder.
Bakgrunnenfor detteer at antall rundskriverstort og atdetkanværevanskeligåhaoversikt
overhvilke somgjelder.

§ 13 Opphevelse:
Det er foreslåttatdenågjeldendedelegasjonsforskrifteneopphevespåsammetid somde nye
bestemmelseneom myndighetsoverføringtrer i kraft.
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SLFmenerdetbørlagesovergangsbestemmelserfor behandlingenav sakersomalleredeer
til behandlingi forvaltningennårmyndighetsoverføringenfinner sted.

SLFmenerdeter naturligatkommunenfar myndighettil å avgjøresakerderkommunen
01.01.2004ennåikke haravgittnoentilråding. I sakerder fylkeslandbruksstyrethar fattet
vedtaksompåklages,er detpåsammemåtenaturligatsakenbehandlesetterdagens
delegasjonsbestemmelser.

SLF ermeri tvil om hvilke reglersombørgjeldei sakerderkommunenharavgitt tjiråding,
men fylkeslandbruksstyretennåikkehar fattetvedtak.Det er uansettpådetreneat
kommunenstilråding ikke kanansessomet vedtaki førsteinstans.Alternativenei dette
tilfellet synesderforå væreat fylkeslandbruksstyretfatter vedtakmedSLF som
klageinstans,eller at sakenretumereskommunenfor vedtaksbehandling.SLF menerat det
mestryddigevil væreat fylkeslandbruksstyretfatter vedtaksomførsteinstansi slike saker.

SLF anbefaleretterdetteat detgis overgangsbestemmelsersomgårut påat detavgjørende
for denvideresaksbehandlingenerom kommunenhar gitt entiltåding og oversendtsakentil
fylkeslandbruksstyretfor avgjørelse.

2. Kommentarertil deenkeltebestemmelsenei forskrift om saksbehand1iagin~vsi

§ i Om kommunenssaksforberedelse
Det fremgårat kommunenharansvaretfor å tilretteleggealle sakeretterjordioven,
konsesjonsloven,odeislovenog skogbruksloven.Kommunenskal utredesakenog gi
uttalelsenårkommunenikke harmyndighettil å avgjøresaken.

SLFforstårdetovennevnteslik atkommunenblant annetskal utredeog gi uttalelsniaue
sakeretterkonsesjonsloven.Detteinnbefatterogsåsøknaderom unntakfra komsesjonsplild,
jfkonsesjonsloven§ 2. Vi menerdeter lite hensiktsmessigatkommunenutrederslike saker.
Vi foreslårderforat retningslinjenei rundskrivM-4/2001 omkonsesjonslovenvidereføres.
Det fremgårav detterundskrivetatsøknadom unntakfra konsesjonspliktsendesdirektetil
SLF. Dagensordningim~ebærerat SLF kanavgjøreslike sakerutenat kommunenhar
utredetdem. Forholdenekan imidlertid ligge slik an atkommunenmåutredesaken,jf
forvaltningsloven§ 17 førsteledd.

§ 2 Om innhentingav statistikkm.v
Førsteleddom atkommunenemåhenteinn statistiskeopplysningerer en oppfølgingav
St.meld.nr. 19 s. 26. Det fremhevesderatdetmåsikresat grunnleggende
rettssikkerhetsspørsmålog nasjonalemålsettingerpå lovområdetblir oppfylt, og at deti den
forbindelseblir viktig åha tilstrekkeligog kvalitativ god statistikk. SLF sluttersegtil disse
vurderingeneog forslageti førsteledd.

SLFslutter segogsåtil forslageti annetleddom at kommunenmåstille til rådighet
nødvendigesaksdokumenteri forbindelsemedevalueringav praktiseringen.Dettegjør det
mulig åetableresystemerfor evaluering/rapporteringav praksis,noesomkanbidra til å
sikreat grunnleggenderettssikkerhetsspørsmålog nasjonalemålsettingerpå lovområdetblir
oppf~’It.
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De ovennevntebestemmelsenebidrarbeggetil at fylkesmannenog SLF kan fylle sin nye
rolle påfagområdet.Det visestil Landbruksdepartementetstildelingsbrev til SLF for 2003
kap. 6.4, derdetbl.a. fremgårat SLF og fylkesmannenfra 01.01.2004far en rollemedå
ivaretahensynettil rettssikkerhetogmedå formidlenasjonalpolitikk. Fylkesmannenvil fa
en kompetansesenterfunksjongenerelt,og spesielti forhold til kommunene.SLF far i den
sammenhengen viktig rollemedhensyntil opplæring.SLF vil viderehaansvaretfor
erfaringsformidling,analyseog rapporteringpåsentraltnivå.

3. Administrativeog økonomiskekonsekvenser

Nårdetgjelderdeadministrativeog økonomiskekonsekvensenfor SLF pågrunnav
oppgaveoverføringen,visesdet til vårt brev av 12.02.2003(vår ref.: 03/533-2,deresref.:
03/00008)om faglige,økonomiskeog administrativekonsekvenserfor SLFved overføring
av oppgavertil kommunen.Det visesogsåtil SLFsbudsjettforslagfor 2004somble
oversendtvedbrev av 14.05.2003.

4. Andrekommentarer:

Odeisloven§ 30
Myndighetentil å fatte vedtakom odelsfrigjøringetterodeisloven§ 30 er ikke delegertog
slikevedtakfattesderforav Kongen.Et vedtakom odelsfrigjøringer et noksåvidtgående
inngrepi rettstilstandentil denodelsberettigede.Inngrepeter like vidtgåendeentenvedtaket
om odelsfrigjøringskjeri medholdav odelsioven§ 30 eller § 31. Påbakgrunnav at
myndighetenetter§ 31 er delegerttil fylkeslandbruksstyret,reiserSLF spørsmålom deter
hensiktsmessigatmyndighetenetter§ 30 liggerpå et såhøytnivå somstatsråtAntallet
sakeretter§ 30 erbegrenset,og vi menerderforat detvil værehensiktsmessigå samle
forvaltningenskompetanseomdennetypesaker.Vi menerdet vil bidra til åeffektivisere
forvaltningendersomkompetansenom odelsloven§ 30 samlesi forvaltningsorgansom
alleredeharerfaringmedsakerom odelsfrigjøringetter§ 31.

SLFberpåbakgrunnav detovennevnteom at detvurderesom myndighetenliiåzfatie
vedtaketterodelsloven§ 30 børdelegerestil SLF, medLandbruksdepartementetsont
klageinstans.
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