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RÅDMANNENS FORSLAG:
Modum kommunemenerat LD leggeropp til en omfattendeoverføringav vedtaksmyndighet
til kommunene.Forat denneoverføringaskal bli vellykka er detavgjørendeat gjeldendekrav
til jord- ogskogfagligkompetansei kommuneneblir opprettholdt.Kommunenskapasitetog
kompetansekan ikkebyggesned samtidigsom ansvarog arbeidsmengdeøker.

BEHANDLING:

Vedtaketvar enstemmig.

VEDTAK:

Modum kommunemenerat LD leggeropp til en omfattendeoverføringav vedtaksmyndighet
til kommunene.For atdenneoverføringaskal bli vellykka er detavgjørendeat gjeldenekrav
til jord- og skogfagligkompetansei kommuneneblir opprettholdt. Kommuneneskapasitetog
kompetansekan ikke byggesnedsamtidigsomansvarog arbeidsmengdeøker.

Vedlegg: Høring av forslagtil nyebestemmelserom overføringavmyndighetog ny
forskrifi om saksbehandlingi kommunen.Brev av 12.06.03fra LD

Saksopplysninger:

Høringav forslagtil nyebestemmelseromoverføringav myndighetog ny forskrift om
saksbehandlingi kommunen

Landbruksdepartementet(LD) harsendtpåhøring:

I. Nyebestemmelserom overføringav myndighettil kommunen,
fylkeslandbruksstyret,fylkesmannen,Statenslandbniksforvaltning(SLF) og
Bergvesenetetterkonsesjonsloven,jordloven,odelslovenog skogloven.

2. Ny forskrift om saksbehandlingmv. i kommuneni sakeretterkonsesjonsloven,
jordloven,odeislovenog skogloven.

Høringsfrister satttil 15. september2003.Endringeneskal gjennomføresmedvirkning fra
01.01.04.Hovedessenseni endringsforslageterdesentraliseringav juridiske virkemidler:
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Kommunenharalleredei dagvedtaksmyndigheti noensaker,eksbo- og driveplikt saker,
noendele-og konsesjonssakerosv. Fra01.01.04skal kommunenfå vedtaksmyndigheti alle
konsesjons-og delesaker.Dettegjelderogsåalle sakeretterskogbrukslovamedunntakav
sakersomgjeldervernskoggrensa.Fylkeslandbruksstyretog fylkesmannener forutsattåvære
klageorgan.

Det foreslåsogsååoverføreavgjørelsesmyndigheti sakeretter§ 9 (omdisponeringav dyrka
ogdyrkbarjord til andreformålennjordbruksproduksjon).Slike sakerhengerofte sammen
meddelesakerog departementetmenerat kommunenbørhaavgjørelsesmyndighetfor å få en
enkleresaksbehandling.

Myndighettil å fattevedtaki sakeretterjordiova§ 8 tredjeog fjerdeleddvil ogsåbli overført
til kommunen.Detteer den såkalte“vannhevdsparagrafen”.Veddenneoverføringavil
kommunenfå overførtmyndighettil å settei gangtiltak derdyrkajord ikkeblir holdt i hevd.

Kommunenvil fa overførtmyndighettil åhevefjeming av anleggellerbyggverketter
jordiova§ 9 femteledd. Dettegjelderbyggverksomer ulovlig sattopppådyrkaellerdyrkbar
jord.

I følgekonsesjonslova§ 27 førsteleddkan ikkeerververhoggefør konsesjonsforholdeter i
orden.Pri dagkan fylkesmannengjøreunntakfra hogstforbudet.I forslagetdihendringviLdet
nåværekommunensomgir en slik dispensasjon.

Videreblir sakeretterkonsesjonslovas§ 3 annetledd, § 6 førsteleddnr 5 tredjepkt., § 20
annetog tredjeledd,§ 23 annetog tredjeleddoverførttil kommunen.Odelsiovas§ 29 annet
og tredjeleddblir ogsåoverført.Dissesakenegjelderi hovedsakbruddpåvilkåretnrn
konsesjoneller konsesjonsfritak,dererververmå søkekonsesjon,derervervetmåselge
eiendommenvidere,brukav tvangsmulktm.m.

Andreendringerer at kommuneneikke lengervil værepålagtå bruke
saksbehandlingsprogrammetÅjour for lovsaker.Slik det er i daghar kommuneningen
konverteringsprogrammellom sitt vanligesaksbehandlingsprogramK- 2000og Å jour.

Kravettil jord- og skogbruksfagligkompetansei kommunener foreslåttfjernet.

VURDERING:

Fordeler:

Ved å overføremermyndighettil kommunenebørsaksbehandlingstidafor en rekkesaker
kunnegå ned. Det vil bli færrenivå sakeneskal behandleshos,feks.ei konsesjonssaksom i
dagmå til Fylkeslandbruksstyretvil nåbli avgjortdirekteav kommunen.

For en del sakerkansøkerfa et svar i postender alle instanserharvært inneog uttalt seg.De
slipperå ventepåuttalelsefra flere nivå. Dettevil væreenklereå forholdesegtil for søkeren
enn slik deter i dag.

Overføringav myndighetfra fylkespianettil lokalt plangjør at avgjørelsene-b-lirfattanærmere
de detgjelder.Dettevil gi størrerom for lokaletilpasninger.
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Slik det er i dagharkommuneningenkonverteringsprogrammellomsitt vanlige
saksbehandlingsprogramK- 2000 og Åjour. Vedat kravettil brukav Åjour forsvinnervil
kommunenslippedobbeitføringav saker.

Ulemper:

Kommunenevil aldri kunneopparbeidesegsammegradav erfaringsomdetFylkesmannens
landbruksavdeling(FMLA) har. FMLA behandlerlangt flere sakeri løpetav åretennhva
kommunenevil gjøre.Dettegjør atkommunenvil brukemertid på “nybrottsarbeid”påsaker
en sjeldenkommerborti.

Forberedelsenav sakervil i stor gradgi sammearbeidsmengdesomi dag. Likevel
vedtaksdelenværenoemerarbeidskrevendeda kommunenblir vedtaksmyndighet.
harFMLA værtsisteinstansog dermedgitt en ekstrasikkerhet.

vi]
Tidligere

Vedat vedtaksmyndighetenblir liggendehoskommunenvil pressetpå såvel
administrasjonensomlokalpolitikemeøke. Det er sværtviktig atbådeadministrasjonenog
politikerneer klar overatde nåer vedtaksmyndighet.Administrasjonenog politikernevil ifa et
langt størreansvarenndetde harpr i dag.Nåer FMLA sisteinstansog en form for
kvalitetssikring.Det erviktig atdenlokaletilpasningenikke går ut overdenenkeltes
rettssikkerhet.Farenkanbli atde lokalevariasjonenekanbli vel store fra kommunetil
kommune.

Det er somnevntforeslåttå opphevekravettil jord- og skogbruksfagligkompetansei
kommunene.Detteskjer samtidigsomkommunenfar overført flerearbeidsoppgaveroget
betydeligstørreansvar.Forat kommunenskal kunnehandteredisseoverføringenepåen
faglig tilfredsstillendemåteer detviktig atkommunenskapasitetog kompetanseikke blir
svekka.Ikke minster detteviktig for denenkeltesrettssikkerhet.Videreer detsværtviktig at
FMLA opprettholdersin juridiskekompetansepåovenfornevnteområder,ogatdenne
kompetansener tilgjengeligfor kommunene.De færrestekommunerharmulighet til selv å
sittepådennetype spisskompetanse.Det kanbli sværttidkrevendeog kostbaxtforkommunen
om en begårsaksbehandlingsfeil.En godjuridisk konsulenthosFMLA vil slik settværeen
billig forsikring.
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Vedlagt ligger høringsuttala fra Modum kommune vedr overføring av myndighet
og ny forskrift om saksbehandling i kommunen.

(See attaehed file: Høring — overføring av myndighet.doc)
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