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Innstilling:

Rådmannenrår utvalg for teknikk og forvaltning til å fatte slikt

vedtak:

Det tjirås at kravtil kompetanseforjord- og skogbrukssjeferskal værehøyere

landbruksutdannelse;forstkandidat/sivilagronom.

Behandling i Teknikk- og forvaltningsut’valget - 10.09.03:
Rådmannensinnstilling ble enstemmigvedtatt.

Vedtak i Teknikk- og forvaltningsutvalget - 10.09.03:
Det tjiråsat krav til kompetanseforjord- og skogbrukssjeferskal værehøyere
landbruksutdannelse;forstkandidat/sivilagronom.
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Sakensdokumenter:
Vedlegg

:

Brev fra NaFoi Gruedalen04.09.03

Ikke vedlegg

:

“Organisasjonsprosess-2003-i Gruekommune,bidragfra arbeidsgruppe5
(En oversiktoverIovpålagteog ikke ]ovpålagteoppgaverfor fagavdelingfor landbruk.)

Sakengjelder:
Landbruksdepartementethar somen del av en høringav “Forslagtil nye bestemmelserom
overføringav myndighetog ny forskrift om saksbehandlingi kommunen’,ute til høring
fjerningav kompetansekravettil jord- og skogbrukssjefstillingene.Detteskjer i entid hvor
beslutningsmyndigheti stadigflere sakeroverføresfra statog fylkeskommunenettopptil
kommunene.

Rådmannensmerknader:
Fagsvdelingensmerknader:

Avdeling for landbrukmenerdeter inkonsekventåbyggenedkompetansekravtil avdelingen
nettoppi entid hvorstadigflere oppgaveroverførestil kommunenog hvorkommunenhar
fatt beslutningsmyndigheti stadigflere av dissesakene.Samtidighar stortingetut fra enny
fordelingsnøkkelfordelt betydeligfleremidler til tungeIandbrukskommunersombl.a. Grue.I
2003 ble detoverført1.312.000kroner,mendetteøkesmed986.000kronerfra 2004.Dette
vil si en samletoverføringpå2.298.000kroner. Detteskulleværeet tydelig signalpåat
landbruketgenereltønskesoppgiadertog at de oppgaversomlandbruksforvaltningeni
kommuneneutførerer viktig. Det virker sværturiktig ånedgraderekompetansekravetti]
lederstillingeneinnenforvaliningeni detteperspektiv.Avdelingenslutter segfor øvrig til
vedlagtbrev fra NaFo i saken.

Økonomiskekonsekvenser:
Det er megetbetydeligebeløpsomårlig forvaltesav landbruksavdelingen.Det er viktig at
dissemidleneblir benyttetfiult ut ogkommerbrukerneog kommunetil gode.Dettekrever
kompetansepådetnivåetvi har i dag. Vi vet at utenfaglig kontroll og oppfølgingkan
kommunenårlig gåglipp av betydeligebeløp.Her kan nevnesproduksjonstilskuddog
tilskuddovermangeulike tilskuddsordninger.

Miljømessigekonsekvenser:

Ingen.

Utskrift:

Til oppfølging:
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Grue kommune
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VEIJR. FJERNINGAV KOMPETANSEKRAVET TIL JORD-OG SKOGBRUKSSJEFENEI
KOMMUNENE.

Vi ønskerå kommenterefølgendei forbindelsemedboringsom berørerovenståendesak.

1. I Stortingsmeldingnr 19(2001-2002)“Nye oppgaverfor lokaldemokratiet-regionaltog lokalt nivå”
som kom ett årefter at Stortingetfattetvedtakom å fjernekompetansekravet,framhevesbehovetfor at
aktørenemå hakompetanseinnenforskog,jord og miljøverngangpågang.

Deter ikke annetet absurdat Stortingetdet eneåretvedtaråfjernekompetansekravettil jord- og
skogbruksjefsstillingenei kommunenefor sååunderstrekebehovetfor atkommunenemåbesitte
akkuratdennekompetanseni Stortingsmeldingnr 19 åretefter!

2. Lokal jord- og skogbruksforvaltninger inne i en storomleggingsfase,og kommunenehar fatt økt
ansvarfor beslutningene.Detteer baresisteskritt i en langrekkeomstillingeri landbruksforvaltningen
(eks:kommunaliseringav herredsagronomene,nedleggingav landbruksbanken,flytting av ansvarfra
Fylkesmennenetil SNØ,nedleggingav StatensKornforretning,Etableringav Statens
Ianbruksforvaltning,nedleggingav skogetaterog integreringi Fylkesmannsembetene,etableringav
interkommunaleløsningeri alle delerav landetosv) Uten kompetanseøkerfarenfor atbeslutningene
fattespåuholdbartfaglig grunnlag.Dersomkompetansekravetfjernesvil detogsåøkepressetpå
statensapparat.For det førstefordi svekketkompetansei kommunenevil krevesterkerestatlig
oppfølging,dernestfordi statenofterevil antaså måttegripe inn ovenforbeslutningertruffet på feil
grunnlag.

3. Mangekommunerhar innskrenketsin landbruksforvaltningtil et minimum, Samtidigvet vi at
kommunenenåfår økteoppgaverinnen landbrukog miljø. Vi vetogsåatmens420kommunerhadde
fulltids miljøvernansvarligi 1997,så erdettetalletnå nedei 91 på landsbasis.En rekkekommunerhar
etablertinterkommunaleløsningersom kanfungeregodt, mensomogsåofte medførerinndragningav
stillinger, og vanskeliggjørkontaktenmeddetpolitiskenivåeti kommunene.

4. Vi avståri denneomgangfraytterligerekommentarer,menvil gjernevise til denoversiktover
(ovpålagte/ikkeIovpålagteoppgaverlandbruksavdelingenpresentertetidligere i år;
“Organisasjonsprosess-2003-Gruekommune,bidrag fra arbeidsgruppeSt Den i segselvskulle vise
hvilket behovsom finnesfor beståendekompetanse.Deter faktisk viktig og nødvendigå øke
kompetansenpå dettefeltet i stedetfor åbyggedenned.

Med hilsen

ForNaFo Grue:

Dag Raaberg


