
ASR Høringsuttalelser
24. september 2003 14:51
Postmottaket
VS: SV: Høring av forslag til nye bestemmelser om overføring av myndighet mv. til
kommunene

FromAddress: /O=LANDBRUK]OU=LDEP/on=Reoipientslon=asrjur

Opprinnelig mellidin
Fra: Liv Rigrncr Sølland
[mailtc:1iv—rigruor.soe1land@vestre—toten.konmnne.no~
Sendt: 24. september 2003 07:49
Til: ASE Høringsuttalelser
Emne: Ad: SV: Høring av forslag til nye bestemmelser om overføring av
myndighet mv. til kommunene

Høringsuttalelsen ble vedtatt som Innstilling.

Liv Rigmor

Postmottaket

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

LandbrukzCcpartemcntet
Saksnr Dc,knr.

Z~3LI4oR ~.~aAL
Mottatt: 25SEPT ~IUÆ
s~tiw~ JS6 ~ ui 0
Nopi.



Saksor.: Dokor.:

..å~JQA~& j~q

SAKSFRAMLEGG Mottatt: 22SEPT 2003

Saksbehandler: Liv Rigmor Sølland Arki42~iZL~iåZt~ ‘dd
Arkivsaksnr.: 03/00741 Kopi: jAvskr.: _________

FORSLAGTIL NYE BESTEMMELSEROM OVERFØRINGAV MYNDIGHET OG NY FORSKRWT
OM SAKSBEHANDLING I KOMMUNEN

Rådmannensforslagtil vedtak:
Dersomkommunenskal kunnepåtasegslik avgjørelsesmyndigheti henholdtil landbrukslovgivningensomher
foreslått,forutsettesat kommunerinneharniadvendigefagligeogøkonomiskeressurser.

Kommunenkreverat det følgerøkonomiskeressursermedoppgaveneog det frarådespådetsterkesteatkravet
omlandbruksfagligkompetansei kommuneneoppheves.

Vedlegg:
Ingen:Høringsbrevog forslagtil endringergjengisi sinhelhetunderfaktadelen.

Faktadel:
Høringsbrev
Høringsrotat: forslagtil 1) nyebestemmelser2) ny forskrift omsaksbehandlingmv.

Høringsbrev

Vår ref 2003/1708
Dato 12.06.2003

Høring av forslagtil nyebestemmelserom overføringav myndighetog ny forskrifi omsaksbehandlingi
kommunen
Landbruksdepartementetsendermeddettepåhøring forslagtil 1) nyebestemmelseromoverføringav
myndighettil kommunen,fylkeslandbruksstyret,~‘lkesmannen,StatensLandbruksforvaltningog Bergvesenet
efterkonsesjonsloven,jordloven,odelslovenog skogbrukslovenog 2) ny forskrift om saksbehandlingmv. i
kommuneni sakerefterkonsesjonsloven,jordloven,odelslovenog skogbruksloven.

Ovennevnteforslagsendespåhøringtil kommunene,fylkeslandbruksstyrene,tVlkesmennene,Statens
landbruksforvaltning,KS, Bergvesenet,NorgesBondelag,NorskBonde-og Småbrukarlag,Skogeierforbundet,
Stalskogsamtfølgendedepartementer:AAD, KRD, FIN,NUD, IlD og MD.

Landbruksdepartementetberom høringsinstansenesuttalelserinnen 15. september2003.Høringsuttalelsene
sendestil Landbruksdepartementet,Avdeling for skog-og ressurspolitikk,Postboks8007 Dep,0030 Osloeller
pr. e-posttil: asr.iui=fld.der.no

1. Bakgrunn
Departementetsforslagbyggerpået utkastutarbeidetav enarbeidsgruppefor delprosjektet“Desentraliseringav
juridiskevirkemidler” somer endel av hovedprosjektet“Kommunereftetsatsingpålandbruksornrådet”.
Prosjektetble oppretteti forbindelsemedgjennomføringenav St.meld.nr. 19 (2001-2002)Nye oppgaverfor
lokaldemokratiet regionaltog lokalt nivå.

Endringeneer forutsattå skulleskje medvirkning fra 1 januar2004.

Departementetgjør innledningsvisoppmerksompå at forslagtil ny konsesjonslovnylig er lagt fram for
Stortinget,jf. Ot.prp. nr. 79 (2002-2003)Om lov om konsesjonvedervervav fasteiendom(konsesjonsloven)
mv. Det er usikkertnår lovforslagetvil bli behandlet.Høringsforslagenebyggerpågjeldendelov. Deendelige
bestemmelsenevil imidlertid bli justerti forhold til ny konsesjonslovdersomlovforslagetblir behandletog
vedtattslik at lovenkantre i kraft fra kommendeårsskifte.

Landbruksdepartenl2ntet



2. Forslagtil nyebestemmelserog forskrift
2.1 Bestemmelseromoverføringav myndighet
Ved behandlingenav St.meld.nr. 31(2000-2001)sluttetStortingetseg til enkomniunesatsingpåmiljøvern- og
Iandbruksområdet,se InnstS.nr. 268 (2001-2002).

I St.meld.nr. 19 (2001-2002)gir Regjeringensin tilrådingomoppgavefordelingenmellom forvaltningsnivåene.
Kommunenehari dagbådeinnstillendemyndighetog vedtaks-kompetansei henholdtil jordioven,
konsesjonsloven,odelsiovenog skogbniksloven.Det leggestil grunnat alle konsesjeussakerogdehng.ssaker
skal avgjøresav kommunenesomfrirsteinstansfom. I. januar2004.Videre erdet forutsattat
avgjørelsesmyndigheteri sakeretterskogbruksloven,medunntakav sakersomgjeldervernskoggrenser,
overførestil kommunenfra sammetidspunkt.Fylkeslandbruksstyreterforutsattå væreIdageorganfor nevnte
avgjorelsertruffet av kommunene.

I tillegg til de sakersomernevnti stortingsmeldingen,foreslårLandbruksdepartementetå overføre
avgjørelsesmyndighetentil kommunenesomførsteinstansetterflere andrebestemmelseri konsesjonsloven,
jordiovenog odeisloven.

Avgjørelsesmyndighetenforeslåsoverførtbl.a. i sakeretterjordioven§ 9 (omdisponeringav dyrketog dyrkbar
jord til andreformål ennjordbruksproduksjon).Bakgrunnenfor detteerdensammenhengendetoftester mellom
eromdisponeringssakog endelingssak.Nårdet for eksempelsøkesfiadelingav dyrketeller dyrkbarjordtil
boligforrnål,vil detteogsåmåttebehandlessomenomdisponeringssak.Det vil ikke værenoenheldig situasjon
dersomkommunenkanavgjørefradelingsspørsmålet,mensft’lkeslandbmksstyretmåavgjøre
omdisponeringsspørsmåletfor sammetomt. Det visesi denneforbindelseogsåtil at dettevil gi et komplisert
saksbehandlingssystem,noesomigjen ernegativt for brukeren.

Ved å overføreavgjørelsesmyndighetensomførsteinstansi sakersomgjelderomdisponeringav dyrketcrg
dyrkbarjordtil kommunen,leggerdepartementetansvaretfor enviktig nasjonalinteressetil kommunen.
Departementetvil vurdereomdetkan etableressystemer,for eksempeli form av arealdifferensiering,som
kommunenpå frivillig basiskanbruke somstøttenårdet gjelderå ta avgjørelsei slikesaker.

Departementetforeslårogsåat følgendesakeravgjøresav kommunensomførsteinstans:

sakeromtiltak for dyrketjord etterjordloven§ 8 tredjeog fjerde ledd,
sakeromå krevefjerning av anleggellerbyggverkefterjordioven§ 9 femteledd,
sakeromå gipåleggomå søkekonsesjonefterkonsesjonsloven§ 20 annetog tredjeleddogodetslovrn§ 29
annetledd,
sakeromunntakfra hogstforbudetetterkonsesjonsloven§ 27 førsteledd,
sakerom tilbaketrekldngav konsesjonog fastsettelseav frist for salg etterkonsesjonsloven~23 annetog tredje
leddog odtisloven§ 29 tredjeledd,
sakeromå settefrist for panthavertil å bringetvangsbruksomer i stridmedkonsesjonsloven§ 3 annetledd til
opphøreller frist forerververtil å sørgefor omgiøringav overdragelsenelleroverdragelsetil noensomkan fa
eller ikke trengerkonsesjonetterkonsesjonsloven,jfkonsesjonsloven§ 25 og
sakerom forlengingav frist for videresalgetterkonsesjonsloven§ 6 førsteleddnr. 5 tredjepkt.
Dissesakenehar entennær sammenhengmed desakstyperkommunenetterforutsetningeni St.meldvnr19
(2001-2002)skaloverta,elleregnetsegfor avgjørelsei kommunenettersinart. Landbruksdepartementetmener
derforat ogsåmyndighetentil å taavgjørelseetterdissebestemmelsenebørleggestil kommunenesom
førsteinstans.

Statenslandbruksforvaltninghari dagavgjørelsesmyndigheti sakerom tvangmulktefterkonsesjonsloven~ 20
fjerdeledd og 23 førsteleddog tvangsgebyretterjordioven§ 20. Landbruksdepartementetforeslårat
vedtaksmyndigbetenetterdissebestemmelseneleggestil fylkesmannen.

Biler forslagetvil kommunensavgjørelserkunnepåklagestil fylkeslandbruksstyretellertdkesrnannen.
Avgjørelsertruffet av fylkeslandbruksstyreteller&Ikesmannensomførsteinstanskanpåklagestil Statens
Iandbruksforvaltning.Viderekanavgjørelsertattav StatensIandbruksforvaltningpåklagestil
Landbruksdepartementet.

2.2 Forskrifi om saksbehandlingi kommunen



Det er foreslåttenkeltenyebestemmelseri forskrifl omsaksbehandlingmv. i kommunen.Denyebestemmelsene
innebærerat kommuneneikke lengerplikter å benyttede datasystemerfor saksbehandlingog innhentingog
leveringav statistikksomLandbruksdepartementetstiller til rådighet.Når detgjelder innhentingog leveringav
statistikk,foreslåsdetenbestemmelseomat kommunenemåanvendedetelektroniskedataformatetsom
Landbruksdepartementetfastsefter.

Videre foreslåsdetenbestemmelseomat kommunenemåstille til rådighetdesaks-dokumenter
Landbruksdepartementetberom i forbindelsemed evalueringav praksis. Slike evalueringerhar departementet
foretatti flere sammenhenger,sist i forbindelsemedat kom-munenei Oppland,Sognog Fjordaneog Nordland
somet prøveprosjektfikk avgjørelses-myndighetsomførsteinstansi konsesjons-og forkjøpssaker.
Departementetfinnerdetn~dvendigå kunnefortsetteå foreta tilsvarendeevalueringer.

St.meld.nr.31(2000-2001)Kommune,&lke, stat—enbedreoppgavefordeling—omhandlerdetstatlige
regelverketrettetmotkonimnunesektoren.Landbruksdepartementetuttalerher atdetvil bli fremmetforslagomat
lovregleneomhavettil jord- og skogbruksfagligkompetanseopphevessamtidig somregleri forskriftersom
stiller lignendekravoppheves.Kravet til jord- og skogbruksfagligkompetanseeretterdette foreslåttoppheveti
forslagettil ny konsesjonslov,jf. Ot.prp. nr. 79 (2002-2003).Lovforslageter foreløpigikke behandletav
Stortinget.Forslagettil endringav forskriftsbestemmelsenvedrørendehavettil jord- og skogbruksfaglig
kompetansefremmesuavhengigav resultatetav Stortingetsbehandlingav lovforslaget.

3. Administrative og økonomiskekonsekvenser
1-lovedtyngdenav sakenepå landbruksområdetgjelderomdisponering,deling og konsesjon.Tall fra perioden
1996-1999viserat det totaleantalldelingssakeravgjort i periodenvaromlag 22.000,hvoravomlag 9.500ble
avgjortav fylkeslandbruksstyrene.Det totaleantallomdisponeringssakeravgjort i periodenvarom lag4.500,
hvoravom lag 1.300ble avgjortav t%’lkeslandbruksstyrene.Antallet konsesjonssakeravgjort i sammeperiode
var om lag 5.000pr. år, hvoravomlag 3.000pr. årble avgjort av fylkeslandbruksstyrene.

Som følge av at arealgrensenfor hvasomer etkonsesjonspliktigkjøp av eiendomble heveti 2001,erantall
konsesjonssakeri dagtrolig noe lavere.Dersomforslagettil ny konsesjonslov,jf Ot.prp. nr. 79 (2002-2003),
blir vedtattav Stortinget,vil detteinnebæreenbetydeligreduksjoni antall konsesjonssaker.Det er imidlertid
vanskeligå gi sikreog fullstendigeopplysningerom det totaleantall sakersomdablir unntattfra
konsesjonsbehandling.

Forslagetomoverføringav oppgaverinnebærerat desakerft’lkeslandbruksstyreti dagavgjørsomførsteinstans
herettervil bli avgjortav kommunen.

Kommunenharogsåi dagansvarfor å innhentenødvendigeopplysningerog forberedesaker-etterde aktuelle
bestemmelseneselvomden ikkeharavgjørelsesmyndighetsomførsteinstans.Dette innebærerat denoverføring
av myndighettil kommunensomforeslåsikke vil innebærebetydeligeadministrativeog økonomiske
konsekvenserutoverde ressursersomalleredebenyttes.

Fylkesmannen,f~’lkeslandbruksstyretog Statenslandbruksforvaltningvil tilsvarendefa frigjort ressurserpå
grunnav oppgaveoverføringen.

Med hilsen

OlufAalde e.f IngerGrette

Ekspedisjonssjef avdelingsdirektør

Forslag 1)

Overføring av myndighet til kommunen, fylkeslandbruksstyret,
fylkesmannen,StatensLandbruksforvaltning og Bergvesenetetter
konsesjonsloven,jordioven, odelsioven.Og skogbruksloven
Gitt av Landbruksdepartementet Bestemmelseneergitt medhjemmel i kongeligresolusjon13.



desember1974,kongeligresolusjon19. desember1975,kongeligresolusjon12. mai 1995 og kongelig
resolusjon25.juni 1965,jf. konsesjonsloven§§ 2, 6a og 21, odelsloven§§ 27 a,29 og 31,jordloven§ 3
og skogbmksloven§ 4.

Kapittel i Overforing av myndighet

§ i Kommunensmyndighet
Kommunenfår fullmakt til å avgjøresakeri henholdtil konsesjonsloven,jordloven,odelslovenog
skogbrukslovenderavgjørelsesmyndighetenikke er lagt til andreorganeretter§§ 2-5.
Kommunenkanlikevel ikke avgjøresakerderkommunenereierelleroverdragerav eiendommeneller
harannentilknytning til den.I slike tilfeller skal sakensendestil avgjørelsehos klageorganeteftervanlig
saksforberedelse,jf. forskuift om saksbehand-lingmv. i kommuneni sakerefterkonsesjonsloven,
jordloven, odelslovenog skog-bruksloven§ I.

§ 2 Fylkeslandbruksstyrets myndighet
Fylkeslandbruksstyretfar fullmakt til å ta avgjørelseri sakersomgjelder:

1. ekspropriasjonm.m.etterjordlova§ 8 femteleddog §§ 13 og 14, jf§ 15.
2. avløsningav bruksrettermm. etterjordloven § 16.
3. spørsmåletom eneiendommed flere registernummermåregnessomén driftsenhetetter

jordloven § 12 fjerdeledd.
4. odelsifigjøringetterodelsloven§ 31.
5. vernskogi henholdtil skogbruksloven§ 32 første,annetog tredjeledd.

§ 3 Fylkesmannensmyndighet
Fylkesmannenfar fullmakttil å ta avgjørelseri sakersomgjelder:

1. hvorvidt deformelle vilkårenefor odelsfrigjøringetterodelsloven§ 31 foreligger.
2. begjæringav tvangssalggjennomnamsmyndighetenei henholdtil konsesjonsloven§ 26 første,

annetog tredjeledd.
3. bortfall av rettigheteretterkonsesjonsloven§ 26 annetledd,jf §§ 3 og 25.
4. alle spørsmålom tvangmulktetterkonsesjonsloven§§ 20 fjerdeledd og 23 førsteleddog

tvangsgebyretterjordloven§ 20.

§ 4 Statenslandbruksforvaltnings myndighet
StatensLandbruksforvaltningfar fullmakt til å taavgjørelseri sakersomgjelder:
I) unntakfra konsesjonsplikt,jfkonsesjonsloven§ 2.
StatensLandbruksforvaltningfar fullmakt til å fastsetteforskrifl somgjelder:
1) spørsmålomgebyrfor behandlingav konsesjonssakermv. og spørsmålom å endreog oppheve
forskrifi omdette,jf forvaltningsloven§ 27 a.

§ 5 Bergvesenetsmyndighet
Bergvesenetfår fullmakt til å føre denkontroll somer tillagt kommuneog ~‘lkesmannetter
konsesjonsloven§ 24 førsteledd i detilfelleneovertredelsengjeldervilkår somertilrådetfastsattav
Bergvesenet.
Melding ombruddpåvilkårenesendeskommunen.

Kapittel 2 Klage

§ 6 Klage til f~IkesIandbruksstyret
Kommunensavgjørelseretter§ 1 kanklagesinn for fylkeslandbruksstyretmedunntakav deavgjørelser
somkanklagesinn for fylkesmannen,i f § 7.



§ 7 Klage til fylkesmannen
Følgendeav kommunensavgjørelseretter§ 1 kanklagesinn for fylkesmannen:
1) avgjørelservedrørendesøknaderomkonsesjoni henholdtil konsesjonsloven§ 2 i områderder
konsesjonsfrihetenerbegrensetellersattut av kraft vedforskrift i henholdtil konsesjonsloven§ 5 tredje
ledd,
2) avgjørelservedrørendeforlengingav frist for videresalgetterkonsesjonsloven§ 6 førsteleddnr. 5
tredjepkt.,
3) avgjørelservedrørendepåleggom å søkekonsesjonetterkonsesjonsloven§ 20 annetog tredjeleddog
odelsloven§ 29 annetledd,
4) avgjørelservedrørendefrist for panthavertil å bringetvangsbruksomer i stridmedkonsesjonsloven§
3 annetleddtil opphøreller frist for erververtil å sørgefor omgjøringav overdragelseneller
overdragelsetil noensomkan fåeller ikke trengerkonsesjon,jfkonsesjonsloven§ 25 og
5) avgjørelservedrørendeunntakfra hogstforbudetm.v. etterkonsesjonsloven§ 27 førsteledd.

§ 8 Klage til Statenslandbruksforvaltning
Fylkeslandbruksstyretsavgjørelseretter§ 2 kanklagesinn for Statenslandbruksforvaltning.
Fylkesmannensavgjørelseretter§ 3 kanklagesinn for Statenslandbruksforvaltning.

§ 9 Klage til departementet
Statenslandbruksforvaltningsavgjørelseretter§ 4 kanklagesinn for Landbruksdepartementet.

Kapittel 3 Intern arbeidsdelingmellom fylkeslaudbruksstyret og fylkesmannen

§ 10 Intern arbeidsdeling mellom fylkeslandbruksstyret og IS’lkesmannen
Fylkeslandbruksstyretkanoverlatetil fylkesmannenå ta avgjørelserog gi uttalelserpåvegneav styret.
Fylkeslandbruksstyretkanbestemmeat klagerovervedtaktruffet av fylkesmannenetterfullmakt om
overføringav myndighetikke skal foreleggesstyret.
Fylkesmannenkanogsåi andresakerder styretharuttalelsesmyndighetekspederesakenvidereutenat
dener lagt frem for styret.Vilkårene for detteerat det foreliggersærligehensynsominnebærerat saken
børbehandlesraskt.Slike sakerskal refererespåførstemøte i fylkeslandbruksstyret.

Kapittel 4 Retningslinjer

§ 11 Retningslinjer
Landbruksdepartementetkan fastsetteretningslinjerfor kommunen,fylkeslandbruksstyret,fylkesmannen
og Statenslandbruksforvaltningsinutøvelseav myndighetetterdissebestemmelsene.

Kapittel 5 Ikrafttredelse og opphevelse

§ 12 Ikrafttredelse
Dissebestemmelsenetreri kraft I. januar2004.

§ 13 Opphevelse
Fra sammedato somikrafitredelsenoppheves“Ny forskriftom delegasjonav myndighetmv. til
frlkeslandbruksstyretog kommunenog om internarbeidsdelingmellom fylkeslandbruksstyretog
fylkesmannenefter lov omskogbrukog skogvernav 21. mai 1965 (skogbruksloven)”av 3januar1994,



“Delegasjontil kommunen,fylkeslandbruksstyret,fylkesmannenog Statenslandbruksforvaltning”av 30.
mai 2000,“Endringav delegasjonsbestemmelsene”av 20. august2001 samt“Delegasjonmv. til Statens
landbruksforvahning,fylkeslandbruksstyrene,kommuneneogBergvesenet”av 5. desember2001.

Forslag 2)

Forskrift om saksbehandling mv. I kommunen i saker etter
konsesjonsloven,jordloven, odeislovenog skogbruksloven
Gitt av Landbruksdepartementet med hjemmeli konsesjonsloven§ 21,jf kongeligresolusjonav
13. desember1974,jordloven§ 3,jf kongeligresolusjonav 12. mai 1995 og skogbruksloven§ 4 siste
ledd,jf kongelig resolusjonav 25. juni 1965.

§ I Om kommunenssaksforberedelse
I alle sakeretterjordloven,konsesjonsloven,odelslovenog skogbrukslovenharkommunenansvaretfor å
henteinn mødvendigeopplysningerog tilretteleggesaken.Dersomkommunenikke selvharmyndighet
til å avgjøresaken,skalkommunenutredesakenog gi uttalelsetil vedtaksmyndigheten.

§ 2 Om innbenting av statistikk m.v.
Kommunenmå henteinn destatistiskeopplysningerLandbruksdepartementetber om. I arbeidetmed
innhentingog leveringav statistikkskalkommunenanvendedetelektroniskedataformatet
Landbruksdepartementetfastsetter.
Kommunenmå stille til rådighetnødvendigesaksdokumenteri forbindelsemedevalueringav
praktiseringenav konsesjonsloven.jordloven,odelsiovenog skogbruksloven.

§ 3 Ikrafttredelse
Denne forskriftentrer i kraft 1. januar2004.

§ 4 Opphevelse
Fra sammedato somikrafitredelsenoppheves“Ny forskrifi om delegasjonav myndighetmv. til
fylkeslandbruksstyretog kommunenog om internarbeidsdelingmellom fylkeslandbruksstyretog
fylkesmannenetterlov omskogbrukog skogvemav 21. mai 1965(skogbruksloven)”av3januar1994
og Forskrifi omsaksbehandlingi kommunenog om intern arbeidsdelingmellomfylkeslandbruksstyret
og fylkesmanneni sakeretterlov 31. mai 1974nr. 19 (konsesjonslova),lov28juni 1974 nr. 58
(odelslova)og lov 12. mai 1995 nr. 23 omjord (iordlova)” av 30. mai 2000.

Vurdering:

Det vises til høringsdokumenteneovenfor.Det er to elementsomspesieltkreverkommentar:
Påstandom at overføringav myndighetikkevil innebærebetydeligeadministrativeog
økonomiskekonsekvenser.

2. Forslagetom at kravettil jord- ogskogbruksfagligkompetansei kommunene
oppheves.

Dersommyndighetskal overføreserdet enselvfølgeat kommunenemådisponeredenødvendigerrssurser,SI. a
relevantkompetanse,somkrevesfor å få belystsakeneslik at enriktig beslutningkantas.

I sammenhengmedat kommunentilleggesmeravgjørelsesmyndighet,vil det nndvendigvisbetyatkommunen
må brukemerressurserpåkvalitetssikringav vedtakene.Dettemedføreratkompetansekravetpå fagområdet
skjerpesi kommunene.Hensiktenmedoverføringav myndigheter at fylkesmannen,fylkeslandbruksstyretog



Statenslandbdruksforvaltningskal fa frigjort ressurser.Hvis kompetansenskal reduserespå fylkesnivå, erdet
uforsvarligå samtidigreduserdennepåkominunenivå.

Nårsådepartementether foreslårå overføremyndighetogsamtidigslappeav på kravettil kompetansei
kommunene,virkerdettesterktselvmotsigendeog erhelt uforsvarlig.Dersomkommuneneskal tillegges
avgjørelsesmyndigheti sakersomnevnti høringsdokumentene,ikke minstjordlovens§ 9, menogsåde-andre
paragrafenefra de ulike byene,må detforutsettesat detersaksbehandleremed naturfagligkompetansesomhar
ansvarfor at nzdvendigeopplysningerframkommerog at konsekvensersynliggjøresfør avgjørelsefattes.

Frahøringsbrevetkansiteresfølgende:
“Ved å overføreavgjørelsesmyndighetensomførsteinstansi sakersomgjelderomdisponeringav dyrketog
dyrkbarjord til kommunen,leggerdepartementetansvaretfor enviktig nasjonalinteressetil kommunen.”

Dersomdepartementetmenerdetdeherhevder,børkompetansekravetværeudiskutabelt.

JanOlavGrønland
rådmann Liv RigmorSølland

plansjef



Postmottaket

Fra: ASR Høringsuttalelser
Sendt: 22. september 2003 09:26
Til: Postmottaket
Emne: VS: Høring av forslag til nye bestemmelser om overføring av myndighet mv. til

kommunene

FromAddress: /O=LANDRRUKIOU=LDEP/cn=Recipients/cnasr.jur

SAKSFRAMLEGG
overføring av myn...

Opprinnelig meldin
Fra: Liv Rigmor Sølland
[malito: liv—rigmor.soellandl?vestre—toten. kommune.noj
Sendt: 28. august 2003 14:40
Til: ASR Høringsuttalelser
Emne: Høring av forslag til nye bestemmelser om overføring av myndighet
mv. til kommunene

Foreløbig høringsuttalelse.

Vedlagt følger saksfrarnlegg til politisk utvalg i Vestre Toten kommune.
Utvalget skal behandle saken mandag 22. september. Jeg tar forbehold om at
det kan bli gjort endringer i vedtaket.

Vestre Toten kommune

Liv Rignor Sølland
plansjef

<See attaohed file: SAKSFRAMLESSoverføring av myndighet.doc>


