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Forvaltningsreformen  -  høringsnotat

Vi viser til  høringsnotat og høringsbrev av 26.2.2008 lagt ut på departementets nettsider.

Statens landbruksforvaltning (SLF) har med interesse gått gjennom forslaget innenfor
landbruks-  og matområdet.  Vi ser at det bl.a legges til grunn at følgende oppgaver skal forbli
hos fylkesmannen:

- Klagebehandling og lovlighetskontroll (klagebehandling knyttet til landbrukets
særlover og klagebehandling knyttet til tilskuddsordningene)

- Kontroll med tilskuddsforvaltningen
- Innsigelser og enkelte saker med vedtaksmyndighet

Fylkesmannens øvrige oppgaver innenfor SLFs ansvarsområde skal ses i sammenheng med
den løsning som velges for overføring av forvaltningen på miljøområdet. I høringsnotatet
vises det her nærmere til den beslutningen om forvaltningsansvaret for områdevernet som
skal tas som del av arbeidet med ny naturmangfoldlov (planlagt framlagt i 2008). SLF legger
til grunn at disse oppgavene i det alt vesentlige er knyttet til formidling og gjennomføring av
nasjonal politikk.

I høringsnotatet foreslås det at fylkeslandbruksstyret legges ned fra 1. 1.2010 og at
fylkesmannen overtar styrets oppgaver. Dette innebærer at fylkesmannen får ansvaret for
innsigelsesmyndigheten på landbruksområdet og ansvaret for lovlighetskontroll og
klagebehandling i forhold til landbrukets særlover.

SLF har i sin samhandling med regionalt forvaltningsnivå bl.a vært opptatt av en avklart
arbeidsdeling i forvaltningen av de landbrukspolitiske virkemidlene. Vi vil peke på at en
oppgavedeling mellom regional stat og regionene vil kunne medføre uklare ansvarsforhold
og representere en stor utfordring i styringsdialogen. En slik løsning antas også å bli mindre
forvaltningseffektiv enn en oppgavesamling.
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Vurderingene i høringsnotatet vil etter SLFs vurdering være et egnet grunnlag for å
videreutvikle landsbruksforvaltningen regionalt på en målrettet og effektiv måte.
Vurderingene gir også et egnet grunnlag for en videre god styringsdialog mellom sentral og
regional forvaltning på landbruksområdet. Vi legger til grunn at eventuelle endringer i
oppgavedelingen som følger av den løsning som velges for miljøområdet blir gjort til
gjenstand for videre bearbeiding.

SLF har utover dette ingen særskilte merknader til høringsnotatet.

Med hilsen
Statens landbruksforvaltning

Ola Chr. Ry h Aud Børset
Administrerende direktør Direktør


