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Høring av forslag til nye bestemmelser om overføring av myndighetzog ny
forskrift om saksbehandling i kommunen

Vi visertil tidligereoversendelseav 11.09.2003.

Sakener nå behandletavFormannskapeti Bærumkommune og saksutredning
(saksrir.153/03) og protokoll fra politisk behandlingfølgervedlagt.
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BEHANDLINGEN I FORMANNSKAPET

Sakenble behandleti formannskapetsmøte05.11.03,sak 153/03.

HalvdanSkard(Ap) fremmetfølgendeforslag:
Kommunengår imot forslagetom at kommunenforpliktestil åanvendedet
dataformatetLandbruksdepartementetfastsetternårdetgjelderirmhentingogitvering
av statistikk.FellessystemetKOSTRA bør i tilfelle brukes.

Votering:
Rådmannensforslag ble enstemmigvedtatt
Skardsforslagble enstemmigvedtatt.

Formannskapetsvedtak:

1. Bærumkommunestyresluttersegtil forslagetom at kommunendelegeresmer
myndighetetterkonsesjonslov,jordiov, odelsiovog skoglov.

2. Kommunestyrethar registrertat forslagetinnebærerat de økonomiskeoverføring
somkonsekvensav endringene,skjer gjennomrammetilskuddet.Det vil dermed
væreopp til kommunestyretåbevilgede midler somtrengsfor å utøvedem~e
delegertemyndighet

3. Kommunengår imot forslagetom atkommunenforpliktes til å anvendedet
dataformatetLandbruksdepartementetfastsetternårdet gjelderinnhentingog
leveringav statistikk.FellessystemetKOSTRA børi tilfelle brukes.

4. For øvrig harBærumkommuneingenbemerkningertil høringsutkastet.

flott utakrift
BÆRUM FORMANNSKAP

5øtyrdfører

sekretær



BÆRUM KOMMUNE

Dato:26.08.2003Arkivkode: 712.0

<UTVALG>

Behandlingsutvalg Saksbehandler Møtedato Saksnr.

AnneKarineGarnaas &Y//e93 153 ~‘3

HØRING AV FORSLAG TIL NYE BESTEMMELSER OM OVERFØRING AV
MYNDIGHET OG NY FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLING I KOMMUNEN

VIKTIGE PUNKTERI SAKEN:
Landbruksdepartementethar 12.06.2003sendtpåhøringforslagtil
1. nye bestemmelserom overføringav myndighettil kommunen,

fylkeslandbruksstyret,fylkesmannen,StatensLandbruksforvaltningogBergvesenet
etterkonsesjonsloven,jordioven,odelsiovenog skogbrukslovenog

2. ny forskrifi om saksbehandlingmv. i kommuneni sakeretterkonsesjonsloven,
jordioven.odelsiovenog skogbruksloven.

Høringsfristener 15 .september2003.

Medbakgrunni at kommunenei daghar bådeinnstillendemyndighetog
vedtakskompetansei henholdtil jordloven,konsesjonsloven,odelsiovenog
skogbmkslovenforeslåsfra 01.01.2004at kommunendelegeresdetmesteav
myndighetenetternevntelovverk.Hovedtyngdenav sakenepå Iandbruksområdet
gjelderomdisponeringog deling efterjordlovenog konsesjonssaker.

Kommunenhar ogsåi dag ansvarfor å innhentenødvendigeopplysningerog forberede
sakeretterde aktuellebestemmelseneselv om denikke haravgjørelsesmvndighetsom
førsteinstans.Derfor siesdet atdenoverføringav myndighettil kommunensom
foreslås,ikke vil få betydeligeadministrativeog økonomiskekonsekvenserutoverde
ressursersom alleredebenyttes.

Rådmannenregistrererat de økonomiskekonsekvenseneav omleggingener lagt inn i

rammetilskuddetfra 2004. Kriteriene for dettegjør at kommunenikke blir kompensert
direktefor det eventuellemerarbeidnyordningenmedførerog at deter opptil
kommunestyretåbevilgede midler somtrengstil forvaltningsoppgavenepå
landbruksområdet.

Bilag nr: Dok.nr:
~T&
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Løpenr:

Vedlegg: Høring av forslag til nye bestemmelserom overføringav myndighetog ny
forskrift om saksbehandlingi kommunen
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Landbruksdepartementetuttalerat detvil bli fremmetforslag om atlovregleneom
kravettil jord- og skogbruksfagligkompetanseopphevessamtidigsom regleri
forskrifter somstiller lignendekrav oppheves.

Rådmannensforslag til vedtak:

1. Bærum kommunestyresluttersegtil forslagetom atkommunendelegeresmer
myndighet efter konsesjonslov,jordlov, odeislovog skoglov.

2. Kommunestyret har registrert at forslaget innebærerat de økonomiskeoverføring
somkonsekvensav endringene, skjer gjennom raminetilskuddet. Det vil dermed
være opp til kommunestyret å bevilge de midler somtrengs for å utøve denne
delegertemyndighet

3. For øvrig har Bærum kommune ingen bemerkninger til høringsutkastet.

ElisabeQ~5nger

yvind Wee
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RÅDMANNENS REDEGJØRELSE
Landbruksdepartementethar 12.06.2003sendtutpåhøring forslagtil I) nye
bestemmelseromoverføringav myndighettil kommunen,fylkeslandbruksstyre,
fylkesmannen,StatensLandbruksforvaltningog Bergvesenetetterkonsesjonsloven,
jordloven,odelsiovenog skogbrukslovenog 2) ny forskrift om saksbehandlingmv. i

kommuneni sakerenerkonsesjonsloven,jordloven,odelslovenog skogbruksloivexu
Uttalelsesfristener 15.09.2003.

Departementetsforslagbyggerpået utkastutarbeidetav enarbeidsgruppefbr
delprosjektet“Desentraliseringav juridiske virkemidler” som er en del av
hovedprosjektet“Kommunerettetsatsingpålandbruksområdet’.Prosjektetble opprettet
i forbindelsemedgjennomføringenav St.meld.nr. 19 (2001-2002)Nye oppgaverfor
lokaldemokratiet-regionaltog lokalt nivå.

BESTEMMELSEROM OVERFØRINGAV MYNDIGHET
Medbakgrunni at kommuneni dagharbådeinnstillendemyndighetog
vedtakskompetansei henholdtil jordioven,konsesjonsloven,odelslovenog
skogbniksloven,foreslåsfra 01.01.2004at alle konsesjonssakerog delingssakerskal
avgjøresav kommunenesomførsteinstans.Videreer det forutsattat
avgjørelsesmyndigheteni sakeretterskogbruksloven,medunntakav sakersomgjelder
vemskoggrenser.overførestil kommunenfra sammetidspunkt.Fylkeslandbruksstyret
er forutsattå væreIdageorganfor nevnteavgjørelsertruffet av kommunene.

Videreforeslåsavgjørelsesmyndighetenoverført bl.ai sakeretterjordloven§ 9
(omdisponeringavdyrketog dyrkbarjord til andreformål ennjordbruksproduksjon).
Bakgrunnenfor detteer den sammenhengendetoftester mellomen omdisponeringssak
og en delingssak(fradelingav dyrketog dyrkbarjord til boligformål er samtidigen
omdisponeringssak).Det vil ikke værenoenheldig situasjondersomkommunenkan
avgjørefradelingsspørsmålet,mensfylkeslandbruksstyretmå avgjøre
omdisponeringsspørsmåletfor sammetomt.

Vedå overføreavgjørelsesmyndighetensomførsteinstansi sakersom gjelder
omdisponeringav dyrketog dyrkbarjord til kommunen,leggerdepartementetansvaret
for enviktig nasjonalinteressetil kommunen.Departementetvil vurdereomdetkan
etableressystemer,for eksempeli form av arealdifferensiering,somkommunenpa
frivillig basiskanbruke somstøttenårdetgjelderå taavgjørelsei slike saker.

Departementetforeslårogsåat følgendesakeravgjøresav kommunensomførsteinstans:
1) sakerom tiltak for dyrketjord etterjordlovens§ 8 tredje og fjerde ledd

(vanhevdsparagrafen),
2) sakerom å kreve fjerning av anleggeller byggverketterjordloven § 9 femte ledd,
3) sakerom å gi påleggom å søkekonsesjonetterkonsesjonsloven§ 20 annetog tredje

leddog odelsioven§ 29 annetledd,
4) sakerom unntakfra hogstforbudetetterkonsesjonsloven§ 27 førsteledd,
5) sakerom tilbaketrekkingav konsesjonog fastsettelseav frist for salgetter

konsesjonsloven§ 23 annetog tredje leddog odelsioven§ 29 tredje ledd,
6) sakerom å settefrist for panthavertil å bringetvangsbruksomer i strid med

konsesjonsloven§ 3 annetledd til opphøreller frist for erververtil å sørgefor
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orngjøringav overdragelseneller overdragelsetil noen somkan få eller ikke trenger
konsesjonetterkonsesjonsloven.jf konsesjonsloven§ 25 og

7) sakerom forlengingav frist for videresalgetterkonsesjonsloven§ 6 førsteleddnr. 5
tredjepkt.

Dissesakeneharentennærsammenhengmedde sakstyperkommunenefter
forutsetningeni St.meld.nr. 19 (2001-2002)skaloverta,eller egnersegfor avgjørelsei
kommunenettersin art.

FORSKRIFT OM SAKSBEHANDLING I KOMMUNEN
Det er foreslåttatkommuneneikke lengerplikter å benyttede datasystemerfor
saksbehandlingog innhentingog leveringav statistikksomLandbruksdepartementet
stiller til rådighet.Nårdet gjelderinnhentingog leveringav statistikk,foreslåsdeten
bestemmelseom at kommunenmå anvendedetelektroniskedataformatetsom
Landbruksdepartementet fastsetter.

Videreforeslåsbestemmelserom at kommunenmåstille til rådighetdesaksdokumenter
Landbruksdepartementetberom i forbindelsemedevalueringav praksis

St. meld. Nr 31 (2000-9001)Kommune,fylke, stat-enbedreoppgavefordeling-
omhandlerdet statligeregelverketrettetmot kommunesektoren.
Landbruksdepartementetuttalerher at detvil bli fremmetforslag omat lovregleneom
krav til jord- og skogbruksfagligkompetanseopphevessamtidigsomregler i forskrifter
som stiller lignendekrav oppheves.

ADMINISTRATIVE OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER
Hovedtyngdenav sakenepå landbruksområdetgjelderomdisponering.deling og
konsesjon.Somfølgeav hevingav konsesjonsgrensenfor konsesjonspliktigekjøp i
2001.er antallkonsesjonssakeri dagtrolig noelavere. Dersomforslagettil ny
konsesjonslovblir vedtatt,vil detteinnebæreenbetydeligreduksjoni antall
konsesjonssaker.

Kommunenharogsåi dag ansvarfor å innhentenødvendigeopplysningerog forberede
sakeretterdeaktuellebestemmelseneselv om denikke har avgjørelsesmyndighetsom
tbrsteinstans.Dette innebærerat denoverføringav myndighettil kommunensom
foreslåsikke vil innebærebetydeligeadministrativeog økonomiskekonsekvenser
utoverde ressursersomalleredebenyttes.

Forslagtil bestemmelseom overføringav myndighettil kommunen,og forskrift om
saksbehandlingmv. i kommunenliggervedlagt.

RADMANNENS BEMERKNINGER.
Det er positivt at kommunendelegeresmermyndigheti henholdtil jordioven,
konsesjonsloven,odeislovenog skogbruksloven.

Det siesat den foreslåtteoverføringav myndiehettil kommunenikke vil medføre
betydeligadministrativeog økonomiskekonsekvenserutoverde ressursersomallerede
benyttesKommunenhar i dag ansvarfor å innhentenødvendigeoppl~sningerog
forberedesakeretterde aktuellebestemmelseneselv om den ikke har
avgjørelsesmvndighetsom førsteinstans.
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Rådmannenregistrererat de økonomiskekonsekvenseneav omleggingener lagt inni
rammetilskuddetfra 2004. Kriterienefor dettegjør atkommunenikkeblir kompensert
direktefor deteventuellemerarbeidnyordningenmedførerogat deteropp til
kommunestyretå bevilgedemidler somtrengsti] forvaltningsoppgavenepå
landbruksområdet.

Rådmannenregistrereratdet uavhengigav Stortingetsbehandlingav lovforstagei-om
økt delegerings,vi] bli foreslåttå opphevekravettil jord- og skogbruksfaglig
kompetansei kommunene.Bærumkommunehar i dag slik kompetanstDet er ingen
planerom ågjøreendringerpå dettefor kommunensdel, mendeter foreslåtti
handlingsprogrammetfor 2004 — 2007 at arbeidsoppgaveneskal effektiviseres

For øvrig har rådmanneningenbemerkningertil høringsutkastet.




