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Høringav forslagtil nyebestemmelserom overføringav myndighetogny forskrift om
saksbehandlingi kommunen.

Det visestil Deresoversendelsei brev av 12.06.03medforslagtil bestemmelserom overføring
av myndighettil kommunene,om å avgjøresakeretterkonsesjonsloven,jordioven,odelsioven
og skogbrukslovender avgjørelsesmyndighetenikke er lagt til andreorganeretter§§ 2-5.

Generelthar manikke vesentligeinnvendingeri motat myndighetsområdettil kommunen
utvidesinnenfor de lovrammenesomerbeskrevet.Reformenvil reduseresaksbehandlingstid
og ressursbruk.Rollefordelingenmellomkommunenog fylkesmannnenlfrlkeslandbruksstyret
blir klarereinnenforansvarsområdeneog dettevil forhåpentligogsåtil slutt k-ornmelxrukerne
av tjenestenetil gode.
Forslagtil bestemmelserom rollefordeling,myndighetsområderog saksgangmellom aktørene
synestilstrekkeligklargjort i forslaget.Fagadministrasjoneni vår kommuneserpå reformen
somen utfordrendeog spennendeordning.
Imidlertid er vi sværtbetenktepåat deti St.meld.nr.31(2000-2001)en bedre
oppgavefordeling,foreslåsåopphevekravettil jord- og skogbruksfagligkompetanseog la
kommuneneselv at stilling til dettei fremtiden.
Detteforslagetervi sterktuenigei og berom at Departementettenkernøyegjennomdetteen
gangtil, da kompetansekravetbøropprettholdesi forskrifteneettervårvurdering.

Begrunnelsenfor detteerblant annetat avgjørelsersomtasi mangejord- og skogbrukssakerer
sværtlangsiktigeog krevergod fagkunnskapog forutsigbarhet.En feilaktig avgjørelsekan fa
konsekvensersomvanskeligkan reverseresi et langsiktignærings-ogmiljøperspektiv.

Det atbeslutningenenåvil bli tatt nærmerebrukerenvil bidratil forventninger-ogøketkrav til
korrekt lovanvendelse,service,besluttsomhet,omstillingsevnerog oppdatertmiljø- og
næringsforståelse.Dettekreverettervår vurderinggod fagkunnskapsomgrunnlagog basisfor
saksansvarligei jordbruk- og skogbrukssaker.
Mangekommunerhvor jord-og skogbrukerbasisnæringervil nok vise sin egenansvarligheti å
rekrutterenødvendigfagkompetanse,mengenereltgårutviklingenslik at kjappeøkonomiske
løsningermedliten tidshorisontappelerermerei vår tids debattog beslutning,ennsaksområder
innen landbruketsomhar en helt annenlangsiktig, naturgitt “omløpstid.”
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Blir kompetansekravetopphevet,frykter vi at i kampenom fordelingav kommunenessmå
kronerkan bli fristendefor politikerneå finne andrekortsiktigeløsningerav ulik art til å
behandlejord-og skogbrukssaker.
I Stor-EIvdaIharvi høy kompetansehosnæringsutøvernei bådejordbruketog skogbruket.Det
er rimelig å forventeat kommunenopprettholderen minst like godkompetansei sin
forvaltning og rådgiving.
Dettekan bestvidereføresved at kompetansekravetopprettholdesi forskriftenetil jord- og
skogbruksloven.Vedat dettehavetblir opprettholdtinnbyrdet ikke til noenspekulative
debatterog løsningerav kortvarigkarakter.

Til slutt håpervi at Departementetsernoenpoengeri vår argumentasjonsomvi ønskerkan gi
forutsigbareføringerfor næringsutøverneog de fremtidigebeslutningeri kommunen.En
fremføringav kompetarisekravetregnervi ogsåmedvil bli godtmottattblant næringsutøverne
og en stimulansfor våreutdanningsinstitusjoneri Iandbruksfag.

Lykke til medgjennomføringenavreformen.
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