
Fylkesmanneni Vest-Agder‘~J Embetsiedelsen

Deresref. 12.f26.2J3123- - YIrdnw##4t9tOt

Saksbehandler: AmeHjulstad Vår ref: 200 ArPYnr: 0111

C114~a,. ¾ —

Landbruksdepartementet ‘Motatt. . 2003 4>~~

Postboks8007Dep I
0030 Oslo $3tksbcv. 4~SX

:OP.

Høring. Forslag til nye bestemmelser om overføring av myndighet
og nye forskrifter om saksbehandling i kommunen.

Landbruksdepartementetharvedbrev av 12.06.03oversendtforslagtil bestemmelser
vedrørendeoverføringavmyndighet fra fylkeslandbruksstyrettil kommune,til
Fylkesmannen,samtforslagtil ny forskrift om saksbehandling

Regjeringenhar fattetvedtakom overføringav vedtaksmyndighetfra fylkeslandbruksstyrettil
kommunen,og fra Statenslandbruksforvaltningtil Fylkesmannen.Fylkesmanneni Vest-
Agdertar på dettegrunnlagforslagettil nye bestemmelserom overføringav myndighet,og ny
forskrift om saksbehandlingi kommuneneog hosFylkesmannentil etterretning.

Fylkesmannenfinner imidlertid grunntil å understrekebehovetfor åstyrke kompetansenpå
kommunenivåetnårdetgjeldersaksbehandling.Det ingen grunntil å leggeskjul påat dener
megetvarierende,og detmå ikke bli slik atFylkesmannenmådrive enveiledningsom
grenseropp mot saksbehandling.

Fylkemanneni Vest-Agdervil pågenereltgrunnlagstille spørsmålvedden overføringav
myndighettil Fylkeslandbruksstyretsomergjort i.h.h.t. § 2 i vedleggettil brevet.
Erfaringsmessigomfatterdetteet megetlite antall saker,og representererknaptnoengrunn
til å opprettholdeenegeninstitusjonfor disseformål.
Det er ogsågrunntil å henledeoppmerksomhetenspesieltpå §2, pkt. 3. Når spørsmåloppstår
omeiendommedflere registreringsnummerskalregnesen driftsenheteller ikke, er detda slik
at Fylkeslandbruksstyretbareskal fattevedtakom dettefor sååoverlatespørsmåletom
eventuelldelingtil kommunen?I tilfelle deter slik kandetvel væregrunntil åspørreom
detteeren hensiktsmessigmåteå gjøredetpå. Kunneikke kommunenhaansvaretfor
skjønnetoverom detereneller fleredriftsenheter?

Det er ogsået faktumat antalletklagesakerer sværtlite i Vest-Agder,og omfatteri hovedsak
bopliktsaker.Boplikt sakerkan imidlertid væremegetressurskrevendenår ting settespå
spissen,og kreverofte god innsikt i forvaltningsjuss.
For åanskueliggjøreklagebehandlingsproblematikkentar en medfølgendetall fra de første
halvår2003.Vi haddeda 16 klagesaker.Av dissevar 10 bo- og drivepliktsaker.Hvorvidt det
blir flereetteratkommunenehar fåttutvidet sitt ansvarsområde,er ikke godtåsi. Deter også
viktig i dennesammenhengå vektleggeønsketom å styrkedetkommunaleselvstyret,slik
detbl. a. er kommettil uttrykk vedtillegget til forvaltningsloven.Det gjørat
legalitetskontrollenmåbli enhovedsakved behandlingav klagesaker.
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Konsekvensenav å opprettholdeet fylkeslandbruksstyre,medeni realitetenså liten
oppgaveportefølje,er at klagesakerentenblir liggendeuforholdsmessig1angtid~eiierat
behandlingenav hversakbli sværtkostbarvedat detpåhvertmøtebareblir eliiteantall
saker.Det leggesherogsåtil grunn,slik deternevntovenfor,at klageinstanseni begrenset
gradvil kunneoverprøveskjønnetutført av kommunene,og at det i overveiendegraåhliren
vurderingav denjuridiske sidenav saksbehandlingen.

Nårdetgjelderdenmyndighetsomer tillagt Fylkesmannen,og de klagesakersomskal kunne
avgjøresav Fylkesmannen,tar enogsådet til etterretning.Deklagesakersomer tillagt
Fylkesmannenåavgjørerepresentererheller ikke noestodantallsakeri Vest-Agder,men
synesåhaetlangt sterkerejuridiskpreg ennde klagesakersomer tillagt fylkeslandbruks-
styret.Det finneren rimelig, mendetendrerikke hovedinntrykketi vesentliggrad.
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