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Postmottaket

Fra: ASR Høringsuttalelser

Sendt: 2. oktober2003 14:21

Til: Postmottaket

Emne: VS: Uttalelse ang. overføring av myndighet

Opprinnelig melding
Fra: Vegårshei kommune [mailto:vegkomm@online.no]
Sendt: 1. oktober 2003 10:05
Til: ASR Høringsuttalelser
Emne: Uttalelse ang. overføring av myndighet

Vedlagt oversendes uttalelse vedtatt i formannskapets møte 30.09.

Mvh.
Kan Songedal

02.10.2003
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SÆRUTSKRTFT

F-SAK 69/2003 HØRING AV FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER OM
OVERFØRING AV MYNDIGHET OG NY FORSKRIFT OM
SAKSBEHANDLLNG I KOMMUNEN

Rådmannensforslag til vedtak

:

Formannskapetsluttersegtil merknadenefra administrasjonenog lar administrasjonens
saksfremstillingværeuttaletil departementetshøringpånyebestemmelseromoverføringav
myndighetog ny forskrifi om saksbehandlingi kommunen.

Enstemmig

Vegårshei,01.10.03

Kan Songedal
e.f.
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F-SAK 69/2003 HØRING AV FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER OM
OVERFØRING AV MYNDIGHET OG NY FORSKRIFT OM
SAKSBEIIANDLING I KOMMUNEN

Vedleggtil saken

:

- Høringsnotatfra Landbruksdepartementetang. forslagtil nyebestemmelserom overføringav
myndighetog ny forskrift om saksbehandlingi kommunen,med de foreslåtteforskrifienesom
vedlegg.

Landbruksdepartementetharsendtpåhøringforslagtil 1) nyebestemmelserom overføringav
myndighettil kommunen,fylkeslandbniksstyret,fylkesmannen,StatensLandbruksforvaltningog
Bergvesenetetterkonsesjonsloven,jordioven,odelsiovenog skogbrukslovenog 2) ny forskrift
om saksbehandlingmv. i kommuneni sakeretterkonsesjonsloven,jordioven,odeislovenog
skogbruksloven.

Høringsfristenvar opprinneligsatttil 15. september,menerav departementetutsatttil 1.
oktober.Sakenble av ulike grunnerikke lagt fram for kommunestyreti sitt enestemøteetter
ferien. Sakenleggesderfor fram for formannskapetnå, dadet for åoverholdehøringsfristenikke
er tid til åventetil nestekommunestyremøte.

Landbruksdepartementetharutarbeidetforslagettil endringeri forskrifienepåbakgrunnav
St.meld.nr. 19(2001-2002);Nyeoppgaverfor lokaldemokratiet— regionaltog lokalt nivå.
Endringeneer forutsattå skulleskjemedvirkning fra 1. januar2004.

Vurdering

:

1) Bestemmelserom overføringav myndighet:

I St.meld.nr. 19 (2001-2002)er det lagt til grunnat alle konsesjonssakerog delingssaker,samt
sakeretterskogbrukslovenmedunntakav sakersomgjeldervernskoggrenser,~skaLavgjøresav
kommunenesomførsteinstans.Landbruksdepartementetforeslåri tillegg at
avgjørelsesmyndigheteni 8 andresakstyperogsådelegerestil kommunene,dadissesakeneenten
hatnærsammenhengmednevntesakereller egnersegfor av~øre1sei kommunenettersin art.
Forslagetinnebærerat fylkeslandbruksstyreteller fylkesmannener ankeinstansfor sakeravgjort
av kommunen.

Vegårsbeikommunestøtteri utgangspunktet forslaget til disseforskriftsernh-ingrne~ fltser
det sompositivt at kommunenefår vedtaksinyndighet i flere sakerder deidaglorbererier
sakenog bare har innstillende myndighet. Dette vil medføre raskere saksbehandlingog vil
virke positivt for brukerene.

Landbruksdepartementet har i sitt høringsnotatkonkludert medat denoverføring av
myndighet til kommunen somforeslåsikke vil innebærebetydeligeadministrative og
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økonomiskekonsekvenserutover de ressurser somalleredebenyttes.Vegårsheikommune
er ikke enigemeddept. i dennekonklusjonen, men mener at denøktemyndighetenmed
dertil ekte ansvaretvil øke ressursbehovet.Bl.a. vil fylkesmannenværeankeinstansfor
sakersomkommuneneavgjør i forsteinstans,og dermed kan ikke fylkesmann-en-gi-råd-av
juridisk art til kommunenei enkeltsaker. Kommunene må såledesanskaffesegjuridisk
kompetansepå dette området, noe Vegårsheihar planer om i fellesskapmed de andre
kommuneneinnenfor det såkalte 8 Kl-samarbeidet (Arendal, Grimstad, Froland, Åmli,
Gjerstad, Risørog Tvedestrand, i tillegg til Vegårshei).Vegårsheikommune er av den
formening at de foreslåtteendringenevil øke ressursbehovetog at detteiniå-kompenseresr
medøkteoverføringer til landbruksforvaltningen i kommunene.

2) Forskrift om overføring avmyndighet:

Landbruksdepartementetsforslaginnebæreratkommuneneikke lengertrengeråbenytte-de
datasystemerfor saksbehandlingog innhentingog leveringav statistikksomdept. stiller til
rådighet(Ajour-programmet).Videreforeslåsdetenbestemmelseom at kommunenemåstille til
rådighetde saksdokumenterdept.berom i forbindelsemedevalueringav praksis.Endelig
innebærerdepartementetsforslagat kravettil jord- ogskogbruksfagligkompetanseskal
oppheves.

Vegårsheikommune ser positivt på forslaget om at kommuneneikke lenger trenger å
benyttedetsaksbehandlingssystemetsomdept. har fastsatt (ajouuj, menat kommunene
ogsåi landbrukssaker kan benytte sammesaksbebandlingssystemsomde ellers velgerå
benytte.

Vegårsheikommune er derimot kritisk til at kravet til jord- og skogbruksfaglig
kompetanseforeslåsopphevet.I bestemmelseneom overføring av myndighet er det
foreslått at kommuneneskal ha avgjørelsesmyndigheti langt flere sakerenn i dag; følgelig
bor kompetansekravetopprettholdes.

Rådmannensforslag til vedtak

:

Formannskapetsluttersegtil merknadenefra administrasjonenog laradministrasjonens
saksfremstillingværeuttaletil departementetshøringpå nye bestemmelserom overføringav
myndighetog ny forskrifi omsaksbehandlingi kommunen.
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Utskrift sendes: - til mail-adresse:asr.jur<2»ld.dep.no
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