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Bakgrunn for saken:

Rendalenkommunemottok den24.06,2003høringsdokumentet“Forslagtil nye
bestemmelseromoverføringav myndighetog ny forskrift om saksbehandlingi kommunen”
fra Landbruksdepartementet(LD). Høringsfristener satttil 15.09.03.

Virkningsdatofor de nye regleneer 01.01.04.

Bakgrunnenfor høringsforslageterStortingsmeldingnr 19 (2001-2002)«Nyeoppgaverfor
lokaldemokratiet- Regionaltog lokalt nivå.»Formåletmeddennestortingsmeldingaerå
styrkedet lokalesjølstyret,vitaliserelokaldemokratiet,gi kommunenebedreanledningtil å
selandbrukspolitikkeni sammenhengmedandresamfunnsoppgaver,og samtidigbidra til
målrettingog effektiviseringavstatligvirkemiddelbruk.Høringsnotatetinneholderogså
Landbruksdepartementetsegneforslagtil endringerutoverhva somer foreslåtti
Stortingsmeldinga.

Som en oppfølgingav Stortingsmeldingnr 19 opprettaLD prosjektet«Kommunerettasatsing
pålandbruksområdet».Prosjektetgjennomføresi et samarbeidmellomKommunal-og
Regionaldepartementetog KommunenesSentralforbund.For åklareåbelysedeulike
problemstillingenenærmere,erdetopprettafire tematiskeunderprosjekterunder
hovedprosjektet.Disseunderprosjekteneer henholdsvis«Desentraliseringav juridiske
virkemidler», «Forslagtil forvaltningsmodellfor økonomiskevirkemidler»,«Utvikling av
landbrukspolitiskdialogpåregionalt/ kommunaltnivå»og «Rapporteringfra kommunene-

IKT i landbruketsfagsystemen>.

Alle de nevntedeiprosjektenetar for segulike delerav destoreog viktige omleggingene
innenforlandbruksforvaltninga.
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For bedreå settekommunenei standtil ågjennomføresatsingapålandbruksornrådettrdet
utarbeidanyeobjektivekriterierfor fordelingav statstilskuddtil kommuneneslandbruks-
forvaltning. Detteinnebæreratlandbrukskommunenevil få en størreandelavpengene,og
for Rendalenslårdettepositivt ut meden økningi overføringentil landbniksfcavaltni-ngenpå
flerehundretusenkronerpr. år. Midleneer imidlertid ikke øremerka,menhensiktener å
synliggjøreoverfor kommuneneden årligesummensomer tiltenkt Iandbruksforvaltninga.
Tilskuddsbeløpetsiernoeom hvastatenforventeratkommunenebrukerpå sin egen
landbruksforvaltning.Landbruksministerenetterlyseri denneforbindelsei detminsteen
landbrukspolitiskdebattrundt om i landetskommuner.

Debestemmelsenesomnåer sendtpåhøringer temai underprosjektet«Desentraliseringav
juridiske virkemidler».

Forslagettil nyebestemmelserom overføringav myndighet

:

Forslagettil nye bestemmelserhar tittelen«Overføringavmyndighettil kommunen
Fylkeslandbruksstyret,Fylkesmannen,StatensLandbruksforvaltningog Bergvesenetetter
konsesjonslova,jordiova,odeislovaog skogbrukslova».

De foreslåtteendringenegjelderbestemmelserbådei konsesjonsloven,odelsioven,jordioven
og skogloven.

I St. meld. nr. 19 (2001-2002)foreslåsdet at alle konsesjonssakeretterkonsesjonsloven,alle
delingssakeretterjordiovensamtalle sakeretter skogloven,unntattsakersomgjelder
vemskoggrenser,skal avgjøresav kommunen.

§ i i denforeslåtteforskriflen omhandlernettoppkommunensmyndighet.Kommunenefår
myndighettil å avgjøresakeretterJord-,Odels-,Konsesjons-og Skogbrukslovender
vedtaksmyndighetenikke er lagt til andreorganer.Forkommuneneer denviktigste
konsekvensenav forslagetatvedtaksmyndigheteni sakersom i dag av~øresav
fylkeslandbruksstyret,i all hovedsakblir overførttil kommunen:

Konsesjonslova
Jordiova
Skoglova

Søknadomkonsesjon.
Søknadom deling av drifisenhet.
Alle sakerunntattsakersomgjelderfastsettingav vernskoggrenser

I tillegg foreslårLandbruksdepartementetåoverføreavgjørelsesmyndighetfl kommunene
etterfølgendeandrebestemmelseri konsesjonslova,jordiovaog odelsiova:

Jordiova

Konsesjonslova

Odelsiova

Sakerom brukog orndisponeringav dyrkajord (§ 9)
Sakerom vern avdyrkajord og vanhevd(§ 8).
Påleggom å søkekonsesjon(§ 20)
Forbudmot forringelseav eiendomog unntakfra hogstforbud(§ 27)
Tilbaketrekkingavkonsesjonog fastsettingavfrist for salgved
overtredelseav konsesjonsvilkår(§ 23)
Frist for åordneforholdnår konsesjonikke ergitt eller frist for å sørge
for omgiøringav overdragelse(§25)
Forlengelseav frist for videresalg(§ 6).
Kontroll medatbo- ogdrivepliktblir oppfylt,påleggomå søkekonsesjon
og fastsettingav frist for salg (§ 29).
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i følgedet framlagteforslagetvil alle kommunensavgjørelserkunnepåklagestil fylkes-
landbruksstyreteller fylkesmannen,somdermeder førsteklageinstansfor vedtaktruffetav
kommunene.

Det foreliggerimidlertid et viktig unntaknårdet gjelderoverføringav vedtaksmyndigheti
sakersomi dagavgjøresav fylkeslandbruksstyret.Kommunenkan ikkeavgjøresakerder
kommunensjøi ereierelleroverdragerav eiendomellerharannentilknyting til den.Dette
følgerav vanligeregleromhabilitet,mener ogsåpresisertspesielti ~ i i bestemmelseneom
overføringav myndighet.Kommunenskal imidlertid utrededissesakenepåvanlig måte,og
deretteroversendedemtil den aktuellevedtaksmyndigheten.Dettegårfram av ~ 1 i Forskrift
omsaksbehandlingm.v.

Landbruksdepartementetforeslårogsåå overføreavgjørelsesmyndighetfor visse andre
lovsakerfra StatensLandbruksforvaltning(SLF)til Fylkesmannen.Dettegjeldersakerom
tvangsmulktetterkonsesjonslova(§§ 20 og 23) og tvangsgebyretterjordlova(§ 20).

Forslagettil forskrift om saksbehandlingi kommunen

.

Det er foreslåttenkeltenyebestemmelseri denneforskriften:

Kommunenehar ikke lengerplikt til å brukedatasystemerfor saksbehandlingog statistikk
somLandbruksdepartementetstiller til rådighet.
Kommunenemåstille til rådighetdokumentersomLandbruksdepartementetber om for å
evaluerekommunenspraksis.
Nåværendekrav om at kommunenemåha personellmedjord- og skogbruksfaglig
kompetanse,foreslåsoppheveti det framlagteforslagettil ny forskrifi.

Rådmannensvurdering:

Rådmannenønskeråknytte følgendekommentarertil de foreslåtteendringene:

1. Okt overføringav myndighet

:

Det erpositivt at detnå fremmesforslagom ytterligeredelegeringav myndighettil
kommunenei landbrukssaker.Dettevil kunnestyrkekommunesrolle i forhold til landbruket,
noesom er viktig siden landbrukethar en sentralbetydningfor verdiskapingogsysselsetting
i Rendalen.Forslagtil nye bestemmelserom overføringav myndighettil kommunenm.v.
må sespå somen videreføringav denreformensom skjeddei 1994,dakommunenefikk
ansvaretfor denlokale landbruksforvaltninga.Kommunenevil nåfå en myndighetsomståri
merrimelig forhold til detansvaretde fikk i 1994.
En slik øktmyndighetsoverføringvil ogsånødvendigvismedføreat politikernesetter
landbruketpå dagsorden,og at kommunestyretmågjennomføreen bredlandbrukspolitisk
drøftingmedpåfølgendemål og strategier.

En følgeav denforeslåtteendringaerat vedtaksmyndighetennåkommernærmerebruker, og
saksbehandlingenblir noeenklere(et offentlig nivå istedenfor to). Dettevil gi noeinn-
spanngavressurseri offentlig sektor,ogsaksbehandlingstidabørogsåi prinsippetbli
kortere.
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Det foreliggerimidlertid ogsånoengenerellebetenkeligheteri forhold til lokal avgjørelses-
myndigheti desakenesomhøringsbrevetomfatter:

• Lokalepolitiskemyndigheterkani mangetilfelle få problemermedåvektleggede
langsiktigelandbrukspolitiskemålsettingerved avgjørelseav konkretesaker

• Lokal avgjørelsevil medføreulik behandlingav like sakerfra kommunetil kommune.
• I mangesakervil lokalepolitikereha stor nærhettil sakenog de personenesomblir

berørt.Daer det lett å mistefokuspå de nasjonaleføringeri landbrukspolitikken,og den
fagligevurderingensomleggestil grunni saksvurderingen.De fagligevurderingene
baserersegjo pånødvendighetenav åhaet langsiktigperspektivvedforvaltningenav
arealressursene,noesomkanværevanskeligå forståi en enkeltsak

• Avgjørelsesmyndighetvil stille størrekrav til formell/juridisk kompetansehos
kommunensfagpersonell.Jofærresaker,jo vanskeligereerdetå holdepåkompetansen

Denyebestemmelsenevil hakonsekvenserfor kommunene,både medhensyntil
saksmengdeog behovfor ressurserog kompetanse.

Nårdetgjeldersaksmengdeog ressursbehover det flere forhold somkantrekkesinn. For
søknadomkonsesjonvil detbli envissreduksjoni antall sakerdersomkonsesjonsgrensa
økestil 100 daatotalt arealI 20 daajordbruksareal,slik detnå foreliggerlovforslagom. Men
dennereduksjoneni antall sakervil ikkebli betydeligfor alle kommuner,slik
Landbruksdepartementetskriver. I Rendalenkommuneer det sværtfå landbrukseiendommer
somharet totalarealpåunder100 dekar.Sjøl om det finnesmangesmåbruki kommunen,
liggerdetsomregelen eller fleremindreskogteigertil jordbruksarealet,og eiendommens
arealoverstigerderfor samletdenforeslåttearealgrensapå 100dekartotalareal;Sliksettvil
det for Rendalenkommuneikke bli såmangefærresakeråbehandle,sjøl meddenforeslåtte
arealgrensapå 100 dekartotalareal.Det er videreslik at saksbehandlingafor konsesjonssaker
påmindrelandbrukseiendommerofte er enklereog raskereenn for storeeiendommer.

Det er for øvrig ikke foreslåttnoenendringeri jordlovensdelingsregleri forslagettil nye
forskrifier, såhervil saksmengdenbli somfør.

Et annetforhold somberørersaksmengdeog ressursbehovgjelderklagesaker.Enkeltvedtak
kanpåklagesetterForvaltningslovasregler.Det somkan påklageser ikke bareavslag,men
ogsåvilkår, jfr. praksisom vedtaki konsesjonssaker.Eventuellklagebehandlingfor de
sakenesomnådelegeresforegikk tidligerepå fylkesnivå.Detvil nåbli kommunensoppgave
å behandleklager.I praksisbetyrdetat en del sakervil måttebehandlesto ganger,først
ordinærbehandling,deretterklagebehandling.Dettevil danødvendigvisgi økt saksmengdei
kommunen.

Nåreneiendomselgespå tvangssalg,skal konsesjonsmyndighetenførstfastsettehøyeste
lovlige pris for eiendommen,i henholdtil konsesjonslovas§ 1 nr4. Vedkonsesjons-
behandlingellerser pris et sentralttema,fordi for høy pris kanmedføreat det ikke gis
konsesjon.Vedtakom høyestelovlige pris hartil nåvært fatta av Fylkeslandbruksstyreteller
Fylkesmannen,somkonsesjonsmyndighet.Detteer i henholdtil Tvangsfullbyrdelsesloven§
11-44,3. ledd,derdetheterat denmyndighetsomavgjørkonsesjonsspørsmåletharplikt til å
fastsettehøyestelovlige pris somvil bli godkjent.Ogsåhervil dakommunennå få
vedtaksmyndighet,ogdermedogsåklagesakertil behandling.
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En del drifisenheterharareali flerekommuner.For disseforekommerdet i en deltilfelle
søknaderom deling etterJordiova.I forslagettil bestemmelseromdelegeringheterdetat
Fylkeslandbruksstyretskal fattevedtakom hvorvidt disseda er åregnesomendriftsenhet
etterJordlova.Forslagetsier imidlertid ikke noeom hvilken av kommunenesomskal fatte
vedtaki sliketilfelle. I noentilfelle vil detværenaturligat fylkeslandbruksstyretfatter
vedtak.Denyedelegeringsbestemmelsenekunnemedfordel hatt bestemmelserom dette.
Praksistil nåharværtatensaksomberørerheledriftsenhetenharværtbehandla i den
kommunenderdrifissentrumfor eiendommenligger.

Myndighettil å fordeleøkonomiskevirkemidler skal ogsådelegerestil kommunene.Dette
gjelderikke det somnå er sendtpå høring,mendeter en del av ethelhetsbildenår en skal
vurderekonsekvenseneovenfor.Ogsådettevil medføreen størrearbeidsmengdeoget større
behovfor kompetansei kommunene.

2. Saksbehandlingogkomnetansekrav

:

Rådmannenmeneratdeter viktig at Landbruksdepartementetendeliginnserat kommunen
børstilles fritt mht. hvilke typedatasystemerfor saksbehandlingde sjøl ønskerå bruke. Det
er videreopplagtat kommunengir Landbruksdepartementettilgangtil nødvendige
saksdokumenterfor å kunneevaluerekommunenespraksis.

Nårdetgjelderforslageti forskriftenom åfjernedet formellekravetom landbruksfagLig
kompetansei kommunenerrådmanneni tvil om detteerriktig. Som nevntovenforvil en
konsekvensav dendelegeringsomer foreslåttværeat behovetfor kompetansei kommunen
øker. I St. meld. nr. 19 (2001-2002)fremhevesdessutenbehovetfor kompetanseinnenfor
jord- skogog miljøvernfleregangerForslagetomå fjernedagenskompetansekravvirker
derfornoeinkonsekvent.

Det er videresværtviktig for denkommunalelandbruksforvaltningaat Fylkesmannenfortsatt
kanbiståog hanødvendigkompetansepå desaksfeltsomnådelegerestil kommunene.Dette
vil væreviktig for effektiviteteni denlokale landbruksforvaltninga,og dermedforbrukeren.

Somnevntforaner detetviktig unntaknår detgjelderoverføringav vedtaksmyndigheti
sakersom i dag avgjøresav fylkeslandbruksstyret.Kommunenkan ikke avgjøresakerder
kommunensjøl er eier,overdragereller liknende,kommunenskal kun utrededissesakene.
BådeRendalenkommuneog flere andreHedmarkskommunerer storegrunneiere,og driver i
sum etstort skogbruk.Somfølgeav detteblir deten god del sakeretterde aktuellebyenefor
disseeiendommene.Det erviktig at Fylkesmannenog Fylkeslandbruksstyretopprettholder
tilstrekkeligkompetanseogkapasitettil åbehandledesakenesomfølgeravdette.

3. Økonomiskkonsekvenser

Landbruksdepartementetkonkludereri sitt høringsbrevmedat det foreliggendeihrslagetnm
overføringav myndighettil kommuneneikke vil innebærebetydeligeadministrativeog
økonomiskekonsekvenserutoverde ressursersomalleredefinnesi dag. Samtidigpåpekes
det at staten,gjennomfylkesmannen,f\ylkesLandbruksstyretog Statenslandbruksforvaltning
vil få frigjort ressurserpågrunnav myndighetsoverføringen.
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Rådmannenmeneratdet i vurderingenog diskusjonenovenforer synliggjort at såikke er
tilfelle. Flerearbeidsoppgaverog øktekompetansekravmedførernødvendigvisetbehovfor
økteressurser.

Rendalenkommunesdelegeringsreglementblevedtatti 1999. Det er nåforeslåttådelegere
vedtaksmyndigheti flere landbrukssakertil kommunene.Dersomforslagetblir vedtattmå
Rendalenkommunegjennomgåden delenav reglementetsomgjelderlandbrukssaker.

Konklusjon:

Rådmannenenig i at kommunenfar avgjørelsesmyndigheti de sakstypersom eninevntiSt.
meld. nr. 19(2001-2002),dvs, alle konsesjons-og delingssakersamtsakeretterskogloven
unntattvernskoggrenser.Forslagetfra Landbruksdepartementetomat avgjørelsesmyndigheti
sakeretterjordlovens§ 9 (omdisponeringav dyrka og dyrkbarjord til andrelbimåkenn
jordbruksproduksjon)leggestil kommunene,støttesogså.

NårdetgjelderdeøvrigesakenesomLandbruksdepartementetforeslåroverførttil
kommunenivå,menerrådmannenat dagensordningmedavgjørelsesmyndighetpå
fylkesnivå,børbeholdes.Mangeav dissesakenevil den enkeltekommune bareunntaksvis
få befatningmed,ogkompetansenpåslikesakervil derfor værevanskeligeå holdeved like.
Detteer ogsåofte konfliktfylte sakersomkreverbetydeligjuridisk kompetanse.Mange
kommunersitterikke innemedslik spesialkompetanse,og derforkanmyndighetsoverføring
av slike type sakerbli urimeligressurskrevendefor kommunene.

Rådmannenmeneratkravettil fagkompetansei kommunenikke børfjernes,og at
kommunenmåsikresen reell økonomiskkompensasjoni forhold til å ivaretaen forsvarlig
forvaltningav deøkteoppgaverog denmyndighetsomstatenoverførertil kommunen.

Rådmannensforslagtil vedtak:

1. Rendalenkommune,forvaLtningstyret,meneratdeter riktig atkommunenefar
avgjørelsesmyndigheti desakstypersomer nevnti St. meld. nr. 19 (2001-2002),dvs,alle
søknaderomkonsesjon,alle delingssakerog sakeretterskoglovenunntatt
vernskoggrenser,samtsakeretterjordlovens§ 9.
NårdetgjelderdeøvrigesakenesomLandbruksdepartementeti sitt høringsbrevav
12.06.2003,s. 2-3,pkt 1-7, foreslåroverførttil kommunenivå,menerforvaltningsstyret
at avgjørelsesmyndigheteni dissesakenefortsattbør ligge på fylkesnivå.

2. Rendalenkommune,forvaltningsstyret,meneratkravet til fagkompetansei kommunene
nårdetgjelder forvaltning av jord- og skogbrukssakerbøropprettholdessom i dag.

3. Rendalenkommune,forvaltningsstyret,meneratkommunenmåsikresøkonomisk
kompensasjonfor de øktearbeidsoppgaverog detøktekrav til kompetansesomblir
pålagtkommunenei forbindelsemeddenforeslåttemyndighetsoverføringen.

Behandlingi forvaltningsstyret- 10.09.03:

Rådmannensforslagtil vedtakble enstemmigvedtatt.
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Vedtaki forvaltningsstyret- 10.09.03:

1. Rendalenkommune,forvaltningstyret,meneratdeter riktig atkommunenefår
avgjørelsesmyndigheti desakstypersomer nevnti St. meld. nr. 19 (2001-2002),dvs, alle
søknaderom konsesjon,alle delingssakerog sakeretterskoglovenunntatt
vernskoggrenser,samtsakeretterjordlovens§ 9.
Nårdet gjelderde øvrigesakenesom Landbruksdepartementeti sitt høringsbrevav
12.06.2003,s. 2-3,pkt 1-7, foreslåroverførttil kommunenivå,menerforvaltningsstyret
at avgjørelsesmyndigheteni dissesakenefortsattbørligge på fylkesnivå.

2. Rendalenkommune,forvaltningsstyret,meneratkravettil fagkompetansei kommunene
nårdetgjelderforvaltning av jord- og skogbrukssakerbøropprettholdessom i dag.

3. Rendalenkommune,forvaltningsstyret,menerat kommunenmåsikresøkonomisk
kompensasjonfor deøktearbeidsoppgaverog detøktekravtil kompetansesomblir
pålagtkommunenei forbindelsemeddenforeslåttemyndighetsoverføringen.


