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HØRING I FORBINDELSEMED OVERFØRINGAV MYNDIGHET TIL KOMMUNENE,
SAMT NY FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLING I KOMMUNENE.

Settinn saksutredningenunderdennelinja ‘i’
Det visestil:- Høringsdokumenterfra LD av 12.06.03

Bakgrunnfor saken

:

Bakgrunnfor forslageter St.meld.nr31(2000-2001)“Kommune,tulke, stat— en bedre
oppgavefordeling”og St.meld.nr.19 (2001-2002)“Nye oppgaverfor lokaldemokratiet— regionaltog
lokalt nivå.” Landbruksdepartementethar igangsattet hovedprosjektsom harfatt navnet
“Kommunerettetsatsingpålandbruksområdet”for ågjørekommunentil en sterkere
landbrukspolitiskaktør. I trådmeddettegjennomførerLD nåenrekkereformersomskal sette
kommunenei standtil åbli en sterkerelandbrukspolitiskaktør:

1. Vedtaksmyndighetenfor investeringsvirkemidleneunderLandbrukets
utviklingsfondblir lagt til kommunenefra 1.1.2004.Detteermiljørettede
virkemidlerogmidler til skogbrukog utgjørtil sammen235 millionerkr.

2. Fra1.1.2004leggesavgjørelsesmyndigheteni alle sakeretterkonsesjons-
loven,delingssakeretterjordlovenog alle sakeretterskogbrukslovenunntatt
vemeskoggrensertil kommunene.

3. Statstilskuddettil kommuneneslandbruksforvaltningøkesfra 349 til 474,9millioner k
fra2004. Nyekriterier for fordelinginnebærerat landbrukskommunervil få en større
andelavpengene. 1)1 Gildeskålville vi etter“gammelmodell” få kr 345.000.-til
landbruksforvaltningenmens“den nye modellen”gir kr 828.000

4. I åretsjordbruksforhandlingerble detvedtattat det fra 2005skal etableres
regionalemiljøprogram.Nordlandfår 13,3 millioner kr til fordelingi 2005
og 17,7 millioner kr i 2006.

1) Detteer pengersomalleredeligger i kommunensgenerelleinntekstoverfør-inger,men
meningener likevel å fortelle hvastatenforventeratkommunenbrukerpå sin egen
landbruksforvaltning.

Høringentar utgangspunkti punktnr.2og signalisererøkt myndighettil kommunenei en rekke
sakerhvorkommuneni dagbareforberederellerkommermedtilråding til fS’lkesmannen.
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Endringenesomerforeslåtti høringen:
I børingenom overføringav myndigheter detforeslåttat fra 1.januar2004 skal
vedtaksmyndigheti følgendesakeroverførestil kommunen:

• Alle konsesjons-ogdelingssaker
• Alle sakeretterskogbruksloven(unntattverneskoggrenser)
• Tillatelse til omdisponeringavdyrkamark
• Gi påleggom at vanhevdajord skal tas i bruk
• Gi påleggom å fjerne ulovligeanleggellerbyggverk fra dyrkajord
• Gi eierpåleggom å søkekonsesjonved ulike bruddpåregelverket,slik sombruddpåbo- og

driveplikt, dersompanthaverikkevidereselgeren eiendominnentre år, dersomsøknadikke-er
innlevertinnen4 uker etterat kjøpekontrakter skrevetosv.

• Myndighettil å gi unntakfra hogstforbud
• Myndighettil å trekketilbakekonsesjonog fastsettefrist for salg
• Myndighettil å settefrist for panthavertil å selgeeiendomvideresamtmyndighettil åpålegge

ervervetvidersalgav eiendomtil noensomkan få eller ikke trengerkonsesjon
• Myndighettil å forlengefrist for videresalgav eiendom

I heringenom ny forskrift for saksbehandlingi kommunenerdetforeslåttfølgende:

• Kravet til brukav dataprogrammetAJOURfjernes,menleveringav statistikkskal foregåpå
detelektroniskedataformatLD bestemmer

• Ved forespørselfra LD skal kommunenstille til rådighetde saksdokumnetrdetbesom i
forbindelsemedevalueringavpraksis

• Kravet til at kommuneneskal disponerejord- og skogbruksfagligkompetansefjernes

Detvil ikke følgeøktemidler medoverføringenda departementetikke serat overføringenvil
innebærebetydeligeadministrativeog økonomiskekonsekevnserutoverderessursersomallerede
benyttes.

Yllr4~rin:
Overføringav mermyndighettil kommuneneinnebærerbådefordelerog ulemper.Av positive
virkningerkannevnesmer lokaltilpassetforvaltning og muligheterfor åutarbeidelokal
landbrukspolitikk.Dettekan økeinteressenfor ådrivelokalpolitikk. Samtidigvil lokal avgjørelse
kunnemedføreulik behandlingav like sakerfra kommunetil kommune.Det vil kunnebli
vanskeligereåvektieggedelangsiktiglandbrukspolitiskemålsettingerved avgjørelseavkonkrete
saker.

Utvidet myndighetgir kommunenstørreansvarpåde aktuellesaksområdene4mensarntidigøkt
arbeidsmengdefor administrasjonen.En del av de nye oppgaveneer sakerav mer formell og juridisk
karakter,derdetlandbruksmessigeskjønnetog de politiskevurderingenei liten gradkommerinn.
Samtidiger detteofte konfliktf~Ite sakersomkreverbetydeligjuridisk kompetanse.For en lite
kommuneadministrasjonvil slikesakerlett bli urimelig ressurskrevende.Detterimerdårlig sammen
medforslagetom å fjernehavetomjord- og skogbruksfagligkompetansei kommunene.

Forslagetansessomet paradoksall dentid detsamtidigforeslåså gi kommuneneansvarog
arbeidsoppgaversomvil krevehøyerekompetanse.Saksbehandlingog kommunalevedtakmålegge
nasjonalemålsettingermedhensyntil arealforvaltningog virkemiddelbruktil grunn.Hensynettil en
rettferdigog lik behandlingav de enkeltesakerer ogsåviktig. I St.meld.nr 19 (2001-2002)
fremhevesbehovetfor kompetanseinnenskog-,jord- og miljøvem. Forslagetom åfjerne
kompetansekravetsynesderforinkonsekvent.Ogsåoverføringav myndighetfor en del økonomiske
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virkemidleri landbruketvil krevelandbruksfagligkompetansefor åkunneha en forsvarlig
forvaltning.

Konklusjon
Administrasjonener enig i atkommunenfår avgjørelsesmyndigheti alle konsesjons-,delings-og
omdisponeringssaker,samtsakeretterskoglovenunntattverneskoggrenser.Nårdetgjelderde øvrige
sakstypenebøraagensordningopprettholdes.

Administrasjonenstøtterforslagetom å fjernekravetom brukav Ajour, menat detstilleskrav om
dataformatfor leveringav statistikk.Vi erogsåenigi atoverordnedemyndighetermåfa tilgangtil
nødvendigesaksdokumenterfor evalueringav praksis.Krav om landbruksfagligkompetansebør
beholdes.

Settinn saksutredningenoverdennelinja 4’

Forslagtil vedtak

:

Settinn innstillingenunderdennelinja ‘i’
1. Hovedutvalgfor drift og næringstøtterforslagtom at kommunenfår avgjørelsesmyndigheti alle
konsesjons-,delings-og omdisponeringssaker,samtsakeretterskoglovenunntattvemeskoggrenser.
Nårdetgjelderdeøvrigesakstypenebørdagensordningopprettholdes.

2. Hovedutvalgetstøtterforslagetomåfjerne kravetom brukav Ajour, mener enig i atdetstilles
kravom dataformatfor leveringav statistikk.Utvalgeter ogsåenig i at overordnedemyndighetermå
fa tilgang til nødvendigesaksdokumenterfor evalueringav praksis.

3. Hovedutvalgetanserdet somsværtuheldigat kravettil jord- og skogbruksfagligkompetanse
foreslåsfjernet. Dettestårikke i samsvarmedatoverføringenemedførerøkt kompetansekrav.

4.Hovedutvalgetmenerdeter sannsynligathøringsforslagetvil medførestørrearbeidsmengdefor
kommunen,og at dettebørgjenspeilesegi destatligeoverføringene.

Settinn innstillingenover dennelinja 4’
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Hovedutvalgetfor drift og næring
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Innstilling vedtatt

03/00696
SAKSPROTOKOLL: HØRING FORSLAG NYE BESTEMMELSER

OVERFØRING MV... OG NY FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLING I
KOMMUNEN

Hovedutvalget for drift og næringS BEHANDLING:

Enstemmigsom forslaget.

Hovedutvalget for drift og næringSVEDTAK:
1. Hovedutvalgfor drift og næringstøtterforslagtom at kommunenfår avgjørelsesmyndigheti alle
konsesjons-,delings-og omdisponeringssaker,samtsakeretterskoglovenunntattvemeskoggrenser.
Nårdetgjelderde øvrigesakstypenebørdagensordningopprettholdes.

2. Hovedutvalgetstøtterforslagetom å fjernekravetom brukav Ajour, menerenig i at detstilles
kravom dataformatfor leveringav statistikk. Utvalgeterogsåenigi at overordnedemyndighetermå
få tilgangtil nødvendigesaksdokumenterfor evalueringav praksis.

3. Hovedutvalgetanserdetsomsværtuheldigat kravettil jord- og skogbruksfagligkompetanse
foreslåsfjernet. Dettestårikke i samsvarmedat overføringenemedførerøkt kompetansekrav.

4.Hovedutvalgetmenerdetersannsynligat høringsforslagetvil medførestørrearbeidsmengdefur
kommunen,og at dettebørgjenspeilesegi de statligeoverføringene.
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