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1. Mandat 

Arbeidsgruppen fikk som mandat å utrede muligheter og utfordringer ved ulike organisatoriske løsninger 
for å oppnå god forvaltning av kommunenes oppgaver innenfor jord-, skog-, vilt- og vannforvaltning, samt 
miljøoppgaver som er knyttet til disse forvaltningsoppgavene.  

Arbeidsgruppen skulle fremme en anbefaling til løsning på framtidig organisering og en tidsplan for 
iverksetting. Underveis i sitt utredningsarbeid, forutsetter rådmannsutvalget at alle medarbeidere i dagens 
tjeneste ble informert om anbefalingene i innstillingen og fikk anledning til å uttale seg til disse.  

I utredningsarbeidet ble arbeidsgruppen anmodet om å foreta en vurdering av om oppgavene i sektoren 
kan ivaretas med en redusert bemanning i forhold til dagens nivå i de deltakende kommuner.  

Utredningen skulle beskrive hvilke konsekvenser etablering av industrivirksomheten Biozin på Jordøya i 
Åmli vil kunne få for tjenestene kommunene forventes å levere innenfor skogbruksforvaltning. Denne 
virksomheten vil basere seg råstoff fra skogbruket. 

 

2. Organisering av utredningsarbeidet 
Rådmannsutvalget vedtok i sak 11/20 å igangsette en utredning med sikte på å få en vurdering av felles 
forvaltning av kommunenes ansvar innenfor jordbruk, skogbruk, vilt og vann (ikke vannforsyning). Før dette 
var det avholdt et møte 21.01.2020 med medarbeidere i kommunene med ansvar innenfor hele eller deler 
av feltet som skulle utredes. På dette møtet deltok også en representant fra Lindesnes kommune, som har 
hatt en interkommunal løsning, og landbruksdirektøren i Agder. Notatet fra denne samlingen er en del av 
grunnlaget for utredningsarbeidet. 

Rådmennene har vært styringsgruppe for utredningsarbeidet. Det ble nedsatte en arbeidsgruppe til utføre 
utredningsarbeidet. Denne har hatt følgende sammensetning: 

Fra rådmannsutvalget ble valgt Christina Ødegård – Åmli. Hun ledet arbeidsgruppen. I tillegg fikk 
arbeidsgruppen følgende sammensetning: Bjørn Eilert Andersen – fagansvarlig landbruk i Grimstad, Hans 
Magnus Sætra – landbruksrådgiver i Tvedestrand og Vegårshei, Frode Lindland – skogbrukssjef i Gjerstad og 
Risør, Trude Engesland – skogbrukssjef i Arendal og Froland, Kari Hagelia Olstad – jordbruksrådgjevar i Åmli 
og Magne Ottersland landbruksrådgiver i Grimstad. 

Fagforeningene har vært representert med den foreningen som organiserer flest og det er Naturviterne. 
Derfra ble fagansvarlig/bygartner Rolf Inge Pettersen (Grimstad) oppnevnt.  

Sekretariatet i Østre Agder regionråd ved sekretariatsleder Ole Jørgen Etholm har bistått arbeidsgruppen. 
Han har fått bistand av prosjektleder i Åmli kommune John Salve Sigridnes i utredningsarbeidet. 

Arbeidsgruppen fikk frist for å levere sin innstilling til 30.april. De fikk også en føring om at eventuelle 
forslag til endret organisering skulle kunne iverksettes fra 1.oktober. 

Pandemien har medført at utredningsarbeidet har fått forlenget varighet. 

3. Iverksetting av utredningsarbeidet 
Arbeidsgruppen vedtok i sitt første møte 3.mars å dele seg i to undergrupper. En gruppe som besto av 
Bjørn Eilert Andersen, Hans Magnus Sætra og sekretariatsleder skulle utarbeide en systematisk oversikt 
over de oppgaver det er aktuelt å tillegge en felles forvaltning på arbeidsfeltet.  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/03/notat-etter-motet-200121-vedr-jord-skog-miljo.pdf
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En gruppe som besto av resten av medlemmene skulle se på alternative geografiske løsninger. Gruppe 
skulle samlet se på gevinstpotensialet ved ulike løsninger veid opp mot eventuelle ulemper for brukere av 
tjenestene, medarbeidere som berøres og for resten av kommunens forvaltning. 

Arbeidsgruppene leverte et grunnlag som sekretariatet tok med i den videre skriveprosess. 

4. Oppgaver som anbefales ivaretatt av en eventuell framtidig felles forvaltning 
4.1 Kartlegging av arbeidsoppgavene i landbruksforvaltningen  

Som vedlegg 1 til rapporten følger en samlet kartlegging av hvilke oppgaver som i dag er tillagt 
medarbeidere i kommunene som har sine primære arbeidsoppgaver innenfor feltet jord- og 
skogbruksforvaltning, samt oppgaver knyttet til viltforvaltning og vannforvaltningssaker. 

Kartleggingen viser at noen oppgaver oppfattes som arbeidskrevende i alle kommuner. 

Innenfor jordbruksforvaltningen er det en mengde forskjellige søknadsordninger. Forvaltning av 
landbrukslovgivning medfører mye arbeid, og i kommunene med nedsatt konsesjonsgrense medfører dette 
at det er vesentlig mer arbeid enn i kommunene uten nedsatt konsesjonsgrense. Undersøkelsen avdekker 
at ansvaret for miljøoppfølging i jordbruket er ulikt ivaretatt blant de åtte kommunene. Det er i alle 
kommuner en mengde mindre arbeidskrevende oppgaver knyttet til jordbruk. 

Innenfor skogbruk dominerer oppgaver relatert til skogavgiftsordningen og bruk av disse midlene. Søknader 
om tilskudd medfører også mye arbeid for kommunenes forvaltning. Oppfølging av foryngelse med bl.a. 
skogplanting er også en vesentlig oppgave for mange. Gjennomgående preges oppgavene relatert til 
skogbruk av mange oppgaver med relativt høy innsats fra forvaltningen.  

Mange og små landbrukseiendommer i enkelte av kommunene i Østre Agder kompliserer skogavvirkningen 
og skjøtselsarbeidet. Eiernes kompetanse knyttet til avvirking av skog vil ofte være lav når det blir lenge 
mellom hver gang det foretas uttak av tømmer på eiendommen. Derfor er eierne avhengig av bistand fra 
kommunens fagmiljø innenfor skogbruk når de planlegger hogst og skogpleie. 

Viltforvaltningen kjennetegnes av mange oppgaver som hver for seg krever litt innsats fra forvaltningen. 
Gjennomgående har kommunene med høyest folketall og konsentrert utbyggingsmønster mange oppdrag 
innenfor fallvilt og knyttet til felling av vilt som gjør skade. 

Kartlagte miljøoppgaver og vannforvaltningsoppgaver som er tillagt medarbeiderne er lite arbeidskrevende. 
Åmli skiller seg ut ved at håndheving av lov om motorferdsel i utmark gir mye arbeid. Mange hytter og stort 
areal er den naturlige forklaringen på dette. 

Arbeidsgruppen ser at det er utfordringer knyttet til etablering av en felles jord- og skogbruksforvaltning. 
Kommunene har ulik politikk for bruk av lovverket i sektoren. Dagens ressursbruk på jord- og 
skogbruksforvaltningen er ulik.  

Et gjennomgående trekk er at det ikke er sammenheng mellom innbyggertallet i kommunen og 
administrasjonens størrelse. Ressursbruk kan ha sammenheng med hvordan praksis er for å løse oppgavene 
i den enkelte kommune.  

Noen oppgaver kan være lagt til andre deler av forvaltningen som byggesaksavdelinger, servicesentre ol.  

Kommunens samlede areal og andelen som er dyrket av betydning for arbeidsmengden.  

For å etablere et grunnlag for en felles landbruksforvaltning så bør målet være en mer lik praksis.  

Utfordringene med ny organisering er etter arbeidsgruppens vurdering minst innenfor 
skogbruksforvaltningen. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/Kartlegging-jord-og-skog.pdf
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Utredningsarbeidet viser at delegasjonsmyndighet for forvaltning av lovverket må delegeres til 
administrasjonsleder i vertskommunen/vertskommunene som påtar seg vertskommuneansvaret. Erfaringer 
fra andre interkommunale forvaltninger på fagfeltet viser at kommuner som velger å ta del i en felles 
forvaltningsløsning bør legge seg på felles delegasjonsløsninger så langt dette er mulig. Erfaringene fra 
ALMA, den tidligere landbruksforvaltningen for Audnedal, Marnardal, Mandal og Lindesnes viser også at 
dette er ønskelig. Et mest mulig enhetlig delegasjonsreglement bør inngå i beslutningsgrunnlaget dersom 
kommunene skal ta stilling til å etablere en felles forvaltning. 

Vedlegg 2 som er hentet fra Landbruksforvaltningen i Lillehammer-regionen er et eksempel på hvilke lover 
med underliggende forskrifter som er aktuelle, men prosessen videre må avklare i detalj hvilket ansvarsfelt 
en eventuell ny forvaltning tildeles ansvar for. 

Medarbeiderne i dagens jord- og skogbruksforvaltningen deltar ikke i vedtaksfora tillagt myndighet til 
forvaltning av næringsfond. Det er ikke aktuelt å endre på dette.  

 

4.2 Innhenting av erfaringer fra eksisterende interkommunale løsninger 

I forbindelse med oppstart av utredningsarbeidet var alle medarbeiderne i jord- og skogbruksforvaltningen 
samlet på fylkeshuset i Arendal. Der deltok tidligere leder for ALMA. Denne er nå nedlagt etter etableringen 
av nye Lindesnes kommune. Han redegjorde i møtet for de erfaringer man hadde høstet med en felles 
forvaltning med fem medarbeider basert på en vertskommuneløsning. Brukerne var tilfreds med løsningen. 
Arbeidsmiljø og trivsel var godt. Spesialisering og faglig styrke økte og man ble mer robust ved at flere i 
administrasjonen hadde kompetanse på de ulike ansvarsfelt. Utfordringer med avstand ble større. Man 
forholdt seg til fire kommuneadministrasjoner og fire politiske utvalg med mange møter. Ulike 
arkivløsninger skapte utfordringer. Det er viktig å ha orden på formaliteter som hvem som betaler for hva 
og sikre likelydende delegasjon til kontoret. Selv om erfaringene med felles kontor var gode så mener de at 
kommunesammenslåing er en bedre løsning. 

For arbeidsgruppen har John Salve Sigridnes innhentet erfaringer fra kommuner i Innlandet knyttet til 
interkommunale løsninger for forvaltningen på feltet. Denne kartleggingen omfatter Landbrukskontoret i 
Lillehammerregionen, Hedmark landbrukskontor, Landbrukskontoret for Våler og Åsnes, 
Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal. I tillegg er også Buskerud grønt fagsenter i Viken kontaktet.  

Erfaringene med en interkommunal forvaltningsløsninger framgår av en komparativ studie som følger som 
vedlegg 3 til utredningen. Til studien hører også en rekke styringsdokument mottatt fra de ulike 
interkommunale jord- og skogbrukskontorer som er kontaktet. Dette omfatter samarbeidsavtaler, 
oppgaver og årsmeldinger. 

Konklusjonene fra den komparative studien framgår av tekstboks 1. 

  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/Vedlegg-2-rapport-jord-skog.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/vedlegg-3-komparativ-undersokelse.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/Samarbeidsavtaler-Innlandet.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/Oversikt-oppgaver-Innlandet.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/arsrapporter-Innlandet.pdf
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Tekstboks 1 Oppsummering komparativ studie 
 
Det tas forbehold om at det gitt tid og ressurser til disposisjon kun har vært gjennomført samtaler med 
lederne for hvert enkelt kontor. Innlandet ble som nevnt valgt fordi de har tydelige ambisjoner for 
utvikling og vekst basert på bioøkonomi (jord og skog). studien har ikke sett på andre regioner, og kan 
derfor ikke utelukke at det finnes samarbeid andre plasser som ikke har vært vellykkede.  
 
Funnene under er gjennomgående:  
 
 

  Selvstendige fagmiljøer med en viss størrelse skaper forutsetninger for å lykkes, og blir også 
nevnt som en viktig årsak til at ingen av kontorene ønsker seg tilbake. De ansatte trives og får 
anledning til å utvikle seg på eget fag.  

 Stor brukertilfredshet. Innledende skepsis på avstand fra brukerne er fort borte 
 Mer kosteffektiv, standardisert og profesjonalisert forvaltning  
 Dette, sammen med større fagmiljøer gir større rom for å tenke utvikling  
 Flere av kontorene er opptatt av at landbruk også er næring, og må være tett bundet opp på 

andre utviklings-, nærings- og kompetansemiljøer.  
 For flere betyr det også fysisk samlokalisering med ikke-kommunale aktører (for eksempel i 

landbrukssenter)  
 Digitalisering er viktig – flere har drevet aktive opplæringsprogrammer av sine «brukere» og har 

konkrete mål om å redusere hvor mange de hjelper «manuelt» 
 Det anbefales ikke å skille jord og skog – brukeren har ofte begge typer virksomhet, og det gir 

synergier å jobbe sammen på tvers av fagteam  
 
 
Hovedkonklusjonen er at dette har vært suksesshistorier. Opprettelsen av større fagmiljøer har vært 
nødvendig, både for å profesjonalisere forvaltingen og for å være i stand til å understøtte landbruk som 
næring i et utviklingsperspektiv.   

 
 

Sitatet nedenfor er fra Anne Kristine Rossebø som leder kontoret i Våler og Åsnes og illustrerer godt 
både potensial og betydning av en god organisering for å nå målene om vekst og utvikling i 
landbruksnæringen.  

 

 
«Fagmiljøene er viktigere enn ressursgrunnlaget for utvikling i landbruket» 

 
 

 

4.3 Forventede effekter for skogbruksnæringen ved etablering av Biozin på Jordøya 

Planene for etablering av Biozin as på Jordøya i Åmli kommune vil hvis de realiseres ha sterk påvirkning på 
bruk av råstoff fra skogbruket. I tillegg til bruk av treavfall fra produksjon av plank ved Bergene Holms 
avdeling på Nidarå så vil GROT (greiner og topper) fra skogen bli brukt til produksjonen av biodrivstoff. Et 
samlet råstoffbehov i full produksjon på om lag 1 million m3 vil bidra til uttak av større biomasse fra 
skogene i Østre Agder. Det bør utredes hvilke effekter denne nye driftsformen får når GROT (greiner og 
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topper) fjernes fra skogen. Hvilke effekter medfører dette for planting av ny skog i etterkant av hogst. 
Samarbeid med kompetansemiljøer ved universiteter kan bli nødvendig for å sikre valg av bærekraftige 
løsninger i skogbruket knyttet til økt uttaket av skogsråstoff for dekke behovene ved den nye 
industrivirksomheten på Jordøya. 

Selve driftsplanleggingen for å imøtekomme råstoffbehovet blir ivaretatt av AT skog og belaster ikke 
forvaltning. Den økte skogsavvirking som forventes, vil gi forvaltningen økte oppgaver knyttet til bruk av 
midler avsatt i skogfond. Likeledes må en forvente økt belastning på skogbruksforvaltningen ved at 
interesse for utbygging av veinett for skogbruket trolig vil øke med konsekvenser for antall søknader om 
bidrag og utredning av miljøkonsekvenser. 

5. Drøfting av konsekvenser ved valg av ulike geografisk inndelinger 

5.1 Felles forvaltning for 8 kommuner 
Løsningen kan innebærer en felles forvaltning med 9,6 medarbeidere. Det innebærer en reduksjon fra 
dagens nivå på 10,6 årsverk. Dette innebærer på sikt følgende bemanning: 

 En leder med faglig bakgrunn fra enten jordbruksforvaltningen eller skogbruksforvaltningen.  

 Tre medarbeidere rekrutteres med vekt på jordbrukskompetanse  

 Tre med vekt på skogbrukskompetanse.  

Ettersom dagens medarbeidere vil bli overført til ny virksomhet vil også de to siste årsverkene ha slik 
kompetanse ved etablering av ny forvaltning, men ved nyrekruttering til virksomheten skal: 

 ett årsverk rekrutteres med vekt på viltkompetanse(biologi)  

 ett fylle kompetansebehovet knyttet til forvaltning av ferskvannsressurser (limnologi).  

Drøfting av løsningen 

Fagmedarbeiderne som har deltatt i utredningsgruppen peker på at en løsning for åtte kommuner 
innebærer at en felles forvaltning vil få store reiseavstander. Arbeidsgruppen legger til grunn at 
avstandsulempene en felles løsning medfører vil ved bruk av digitale løsninger kunne begrenses. Digitale 
løsninger ved samhandling med de næringsdrivende i jord- og skogbruk og overfor statlige virksomheter 
har offentlige virksomheter hatt gode erfaringer med under pandemien. 

Ulike politisk organisering av sektoren i de åtte kommunen gir utfordringer for en ny felles administrasjon. 
Fagmedarbeiderne peker på at ulik praksis mellom de eksisterende jord- og skogbrukskontorene vil kreve 
omstilling for de medarbeidere som skal inngå i en ny felles løsning. En grundig evalueringen av 
eksisterende løsninger bør gi beslutningsunderlag for valg av de mest effektive forvaltningsløsningene i ny 
organisasjon. 

Naturgrunnlaget for jord- og skogbruk er vesensforskjellig i de åtte kommunene. Noen og særlig Grimstad 
peker seg ut med jordbruksressurser av stor betydning for hele landsdelen, mens særlig Åmli og Froland er 
store innenfor skogbruk.  

Utnyttelse av viltressursene er viktig i alle kommuner, mens utvidet bruk av ferskvannsressursene nok blir 
viktigst i innlandskommunene. Styrket kompetanse innenfor dette felt er derfor særlig viktig for disse 
kommunene for å oppnå vekst innenfor blå sektor basert på regionens ferskvannsressurser. 

Utbyggingspresset og derigjennom presset på omdisponering av jordbruksareal er særlig stort i Grimstad og 
til dels Arendal. Det forventer arbeidsgruppen vil medfører mye bruk av tid på slik saker for disse 
kommuner. 
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Fagmedarbeidere i alle åtte kommuner engasjeres i ulike planprosesser i de kommuner de jobber i. 
Involveringen i overordnet planarbeid som kommuneplanens samfunnsdel og arealdel varierer. Ny felles 
forvaltning må fortsatt involveres i slike prosesser, men det må begrenses til å bistå med råd og utredninger 
innenfor eget ansvarsfelt. Det medfører at i kommuner der jord- og skogbruksmedarbeider har sittet 
sentralt i overordnet planlegging ikke kan påregne bistand til dette.  

5.2 Delvis sammenslåing - innland 
Alternativ felles forvaltning inkludert både jord- og skogbruksforvaltning for kommunene Gjerstad, Risør, 
Tvedestrand, Vegårshei, Åmli og eventuelt Froland.  

En slik løsning vil innebære en forvaltning med 4,6 medarbeidere, eventuelt 5,6 medarbeidere dersom 
Froland inngår. Løsningen bør gi forutsetninger for å redusere den samlede forvaltningen med i 
størrelsesorden 1 årsverk. 

Representantene Lindland og Sætra ønsker følgende alternative tekst under dette punktet:  

Alternativ felles forvaltning inkludert både jord- og skogbruksforvaltning for kommunene Gjerstad, Risør, 
Tvedestrand, Vegårshei, Åmli og eventuelt Froland. 

En slik løsning vil innebære en forvaltning med 5,6 medarbeidere, eventuelt 6,6 medarbeidere dersom 
Froland inngår. Arbeidsgruppa anbefaler altså at antall årsverk beholdes slik det var pr 1.1.2020. 
Arbeidsgruppa mener det er viktig å unngå reduksjon i antall årsverk basert på de utfordringer 
landbrukssektoren står overfor, som eksempelvis grønt skifte og matvaresikkerhet. I tillegg tilføres 
kommunene stadig nye oppgaver innenfor landbrukssektoren. De er uenig i denne vurderingen ut fra en 
henvisning til at kommunal jord- og skogbruksforvaltning overtar stadig nye oppgaver fra 
statsforvaltningen, og at arbeidspresset er økende. Det er derfor ikke er forsvarlig med en reduksjon i tallet 
på medarbeidere. 

Drøfting av løsningen 

Løsningen gir forutsetninger for et vesentlig styrket samlet fagmiljø. Bredden i et nytt fagmiljø kan ikke bli 
så bredt som en løsning med deltakelse fra alle kommuner. Ny virksomhet vil måtte prioritere å sikre 
minimum to med stor kompetanse på jordbruk og to med skogbruksfaglig kompetanse. Man vil kunne ha 
en medarbeider med kompetanse enten innenfor vilt eller vannforvaltning. Ledelse vil måtte legges til en 
som kombinerer dette med en faglig tilknytning til jord eller skog. Sårbarhet knyttet til sykdom, annet 
fravær og vakanser er vesentlig redusert i forhold til dagens løsning. 

På samme måte som for en helhetlig løsning for hele forvaltningen så forutsetter etablering av en slik 
løsning at nære bånd til forvaltningen i den enkelte kommune må oppløses. Forvaltningspraksis i de 
kommuner som omfattes av en fellesløsning må standardiseres. Det ligger til rette for økt bruk av digitale 
løsninger i jord- og skogbruksforvaltningen. Det forenkles ved at forvaltningspraksis standardiseres. De 
næringsdrivende kan oppleve forenklinger ved at opplysninger kommunene sitter med for den enkelte 
næringsdrivende ved behov kan overføres digitalt. Forvaltningen får standardisert og effektivisert sine 
rutiner. Krav til innsyn og kontroll kan inngå i løsninger som velges. Anmodninger om innsyn i 
beslutningsprosesser vil kunne håndteres effektivt og innenfor lovens bestemmelser om innsynsrett, men 
også i forhold til krav om skjerming av personlige opplysninger (GDPR). 

Arbeidsgruppen mener det ligger åpenbare fordeler i en løsning bare for disse kommunene ved at de er 
vesentlig mer homogene enn løsningen som omfatter åtte kommuner. Jordvernutfordringene er vesentlig 
lavere enn for en løsning som omfatter alle. Naturgrunnlaget er likere og skogbruksfaktoren er vesentlig 
mer dominerende sett i forhold til næringseffekter.  
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Arealmessig er forskjellen mellom en løsning der seks kommuner inngår og en der også Grimstad og 
Arendal inngår en beskjeden reduksjon. Derfor vil også denne løsningen gi avstandsutfordringer.  

Med fem medarbeidere vil en ut fra erfaringene som er innhentet fra Lindesnes samarbeidet kunne oppnå 
et faglig sterkt miljø som vil kunne yte næringsdrivende innenfor jord- og skogbruksnæringene gode 
tjenester. Det ligger til rette for etablering/videreutvikling av faglige fora for de næringsdrivende i sektoren. 
Med utviklingen over tid i retning av færre aktive næringsutøvere i sektoren blir fellesarenaer for de 
gjenværende stadig viktigere. Avstandsfaktoren er trolig mindre viktig enn muligheten utvidet samarbeid 
skaper ved å binde sammen flere aktive næringsutøvere for erfaringsutveksling. Derfor kan en felles 
forvaltning bistå til etablering av felles fagmiljøer uavhengig av kommunegrenser. 

5.3 Delvis sammenslåing – innland liten løsning 
Alternativet innebærer felles forvaltning av jord og skog for Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei og 
innebærer at dagens ordning med at to og to samarbeides, utvides til en ordning der alle fire kommuner 
har felles forvaltning.  

Drøfting av løsningen 

Løsningen gir ikke grunnlag for å redusert bemanningen da en vil komme ned på kun en medarbeider på 
enten jordbruk eller på skogbruk. 

Sårbarheten i forvaltningen reduseres ved at kontinuitet sikres ved to fagmedarbeidere innenfor hvert felt. 
Oppsigelser eller sykefravær håndteres vesentlig bedre enn dagens løsning   

Standardisering av forvaltningspraksis i kommunene som får felles forvaltning gir grunnlag for mer utstrakt 
bruk av digitale løsninger.  

Løsningen skaper ikke handlingsrom for å tillegge forvaltningen utvidede oppgaver. Tett kobling til 
kommunenes øvrige forvaltning vil svekkes og bruk av kompetansen vil måtte bli mer lik. Vanskelig å 
tillegge en fellesforvaltning for fire kommuner vesentlige planoppgaver for kommunene ut over rent 
landbruksrelaterte planoppgaver. 

Ordningen vil legge til rette for noe spesialisering, men med bakgrunn i at en alltid vil representere backup 
for de oppgaver den andre har spesialistkompetanse på så er gevinsten begrenset. 

Arbeidsgruppen vurderer at kapasiteten til å drive utviklingsrettet arbeid overfor jordbruket og skogbruket 
kan være tilstede ved en slik løsning, men et utvidet ansvar særlig innenfor vannforvaltning vil bli 
skadelidende med løsningen. 

Det geografiske området som skal omfattes av en slik løsning vil være funksjonelt. Fagmiljøet i næringene 
ved en slik løsning er begrenset. Få lever primært av jord og skogbruk i disse kommunene. 

5.4 Delvis sammenslåing – sentrale kommuner 
Alternativet innebærer en felles forvaltning for Arendal og Grimstad og eventuelt Froland.  

Tallet på medarbeider som vi omfattes av en slik løsning er beskjedent med tre eller fire.  

Drøfting av løsningen 

Mange av gevinstene ved en slik løsning sammenfaller med forrige løsning med samling av fire 
innlandskommuner 

Med grunnlag i dagens bemanning er handlingsrommet for vesentlig nedbemanning med en slik løsning 
ikke stort. Valg av denne løsningen må således begrunnes ut fra andre hensyn enn dette. En slik løsning 
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uten Froland vil bli for sårbar til at arbeidsgruppen vil anbefale løsningen da en vil komme ned på bare tre 
medarbeidere hvis dagens bemanning videreføres. 

Løsningen vil omfatte områder med stor aktivitet innenfor jordbruk. Skogbruket har mindre betydning enn i 
innlandskommunene når det gjelder Arendal og Grimstad, mens Froland er viktig i skogbrukssammenheng 
og nok vil oppleve at deres utviklingsbehov på dette felt vil bli mindre godt ivaretatt i denne løsningen enn 
dersom de var del av en større forvaltning rettet mot skogbruk og som omfatter innlandskommunene. 

I de sentrale kommuner som denne løsningen omfatter er medarbeiderne i tillegg til primæroppgaver 
knyttet til jord- og skogbruk, viktige i kommunenes arbeid for bærekraftig forvaltning av arealer med sterke 
interesser knyttet til jordvern. Dette er arealer som samtidig er gjenstand for sterkt utbyggingspress. Videre 
viser data at fallvilt og skadevilt gir vesentlige arbeidsoppgaver i sentrale kommuner. 

Det er betydelige ulikheter i nivå på bemanning og måter å løse oppgaver på i de tre kommunene. Det må 
ses nærmere på om fordeler/ulemper knyttet til en fellesløsning gir effekter som gjør det forsvarlig å velge 
en slik liten fellesløsning.  

Det jordbruksfaglige miljøet i området som omfattes av løsningen er sterkt. Tilrettelegging av samarbeid på 
tvers av kommunegrensene på fagfeltet vil ha gode forutsetninger for å gi positive effekter. 

Geografisk gir ikke løsningen utfordringer i forhold til reiseavstander. 

5.5 Konsekvensen av ingen forvaltningsmessig endringer - 0-alternativet  

Løsningen bygger på en videreføring av dagens kommunevise organisering der Arendal og Froland har felles 
forvaltning. Liksom Gjerstad og Risør samt for Tvedestrand og Vegårshei. Grimstad og Åmli har ingen 
formelle samarbeidsordninger med andre kommuner. 

Drøfting av løsningen 

Etter arbeidsgruppens vurdering bør en videreføring av dagens struktur bygge på formalisering av 
samarbeid for å begrense ordningens åpenbare sårbarhet ved sykdom og vakanser.  

Størrelse på kontor og flytting av oppgaver: 

Små fagmiljøer kan ha utfordring med å levere og ha tilstrekkelig kompetanse på alle områder, og til å 
kunne ivareta mulighetene for næringsutvikling innenfor grønn og blå sektor, slik Regionplan Agder 2030 
har som mål. Løsningen innebærer at den enkeltemedarbeiderne i sitt arbeid primært vil måtte basere seg 
på faglige samarbeid og bistand fra fylkesmannens forvaltning når de møter faglige utfordringer.  

Ett lite kontor vil være sårbart mht. på sykdom og fravær, derfor må kommunen være forberedt på å 
iverksette midlertidige løsninger for å løse akutte situasjoner.  

Arbeidsgruppen mener løsningen kan gi grunnlag for at de næringsdrivende i sektoren vil få mindre gode 
tjenester, enn de kan forvente gjennom felles kontor med større fagmiljø og kapasitet.  

Ett lite kontor i kommunen har en styrke ved at det oppleves som nær brukeren og at de kjenner 
produsentene godt. Veien blir ofte kort for å få bistand og ta kontakt. Samtidig kan det oppstå situasjoner 
der det er en fordel at man kan skifte saksbehandler. En administrasjon som kun har en fagmedarbeider 
kan oppleve at denne er inhabil og etter loven ikke har anledning til å forta behandlingen. 

Kapasitet og kompetanse til å bistå produsenter i utvikling av næringsaktivitet innenfor grønn og blå sektor 
vil være begrenset. 
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Arbeidsgruppen vil peke på at en videreføring av dagens forvaltningsløsning har potensial for å 
videreutvikle et helhetlig næringsarbeid i den enkelte kommunene der primærnæringene inngår.  

Jord- og skogbruksforvaltningen har også tette koblinger til kommunenes plan- og byggesaksavdelinger. 
Denne kontakten vil svekkes ved organisering i en interkommunal forvaltning. I større kommuner har også 
jord- og skogbruksforvaltningen stor gevinst av nærhet til et juridisk fagmiljø. 

Utredningsgruppens faglige vurdering av 0-alternativet 

Utredningsgruppen mener at små fagmiljøer blir for sårbare. Fagmiljøet på det enkelte kontor er lite og det 
kan være utfordrende å opprettholde tilstrekkelig kompetanse på ulike fagområder som man er satt til å 
ivareta. Et større fagmiljø vil avhjelpe dette og gjøre enkelttjenesten mindre sårbare. Utredningsgruppen 
legger til grunn ett ønske om å kunne gi medarbeiderne innenfor jord, skog og viltforvaltning større 
muligheter for spesialisering en dagens fragmenterte struktur gir grunnlag for. Derigjennom vil den enkelte 
bruker av tjenestene møte ett mer komplett tjenestetilbud. Økte krav fra statlig hold og mer overføring av 
oppgaver til kommunene, gjør at ett større fagmiljø vil få et mer komplett tjenestetilbud og virksomheten 
vil være bedre rustet for eventuelle endringer og pålegg som kommer. En faglig styrket forvaltning vil kunne 
omstille seg for å møte endrede behov i næringen. 

0-alternativet vil ved å videreføre dagens forvaltningsløsning ikke bidra til at jord- og skogbruksnæringen vil 
være en avgjørende ressurs under arbeidet for å skape grønn- og blå-vekst i Østre Agder. For regionplan 
Agder 2030 er dette et sentralt satsingsfelt for landsdelen. Vitalisering av utviklingspotensialet på feltet i de 
åtte kommunene i Østre Agder, er et nødvendig mål for å gjøre regionen attraktiv. Perspektivet på jord- og 
skogbrukssektoren som en kamparena for å opprettholde arbeidsplasser må erstattes med en forventning 
til en sektor som bidrar med positive bærekraftige vekstimpulser. 0-alternativet gir ikke gode impulser til å 
oppnå en slik målsetting.  

Dagens fragmentert løsning tilrettelegger ikke for en hensiktsmessig digitalisering innenfor sektoren.   

 I arbeidsgruppen har det vært drøftet om de negative effektene kan begrenses ved at man samarbeide 
mer. Eventuelt har noe mer formelle avtaler knyttet til slikt samarbeid. Det kan begrense både sårbarhet og 
kompetanse mangel, men vil fortsatt medføre at mulighetene for en ønsket omstilling og utvikling i 
sektoren begrenses. Hvis dagens organisatoriske løsninger videreføres så anbefaler arbeidsgruppen at 
eksisterende og framtidige samarbeid bygger på skriftlige samarbeidsavtaler som kan dempe 
konsekvensene når medarbeidere ikke kan ivareta sine oppgaver. 

6. Drøfting av konsekvenser ved faglig inndeling av forvaltningen 

6.1 Felles jordbruksforvaltning 
Løsningen innebære å samle alle med jordbruksfaglig kompetanse fra kommunene til en ny felles enhet. 
Dette omfatter 5,6 stillinger. 

Drøfting av løsningen 

Ved denne løsningen vil en kunne vurdere en reduksjon på 1 årsverk. 

Ambisjonen som bør legges til grunn for en felles løsning for jordbruksforvaltningen må være å kunne 
videreføre denne tette oppfølging av de som har sin primære forankring i arbeidslivet innenfor 
jordbruksnæringen. Dernest må en felles forvaltning bidra til at jordbruket fortsatt skal være en viktig 
næringsvei i de deltakende kommuner. Kompetansemiljøet som skapes ved å samle forvaltningen skal bidra 
til nytenking og sikre kontakt mellom arbeidstakerne i jordbruket. Sikre at næringen kan nyttiggjøre seg 
stimuleringstiltak jordbruksavtalen åpner for og andre næringsrettede satsinger i statlig regi. 
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Kommunene bør utvikle en felles forvaltningspraksis på jordbruksfeltet. Medarbeiderne i forvaltningen kan 
spisse sin kompetanse på ulike felt for å bidra til å yte næringen optimal service. Styrket digitalisering av 
tjenestene bidrar til rasjonelle prosesser for bruker og forvaltning (kommune). Det legger til rette for økt 
bruk av nye teknologiske løsninger i forvaltningens arbeidet for å bistå de næringsdrivende og under 
utøvelse av kommunal kontrollvirksomhet. Det skaper forutsetninger for styrket kontakt med forsknings- 
og utviklingsmiljøer som har sitt fokus rettet mot jordbrukets behov. Det bør kunne stimulere til at 
forskningsbasert utviklingsarbeid bidrar til økt lønnsomhet i jordbruket i de samarbeidende kommuner. 
Norsk landbruksrådgivning kan bli en viktig samarbeidspartner i utviklingsarbeid for de nye virksomhetene 
som foreslås. 

Ledelsen i ny jordbruksforvaltningen forventes å bidra til at interessene til jordbruksnæringen i regionen 
blir videreformidlet til statlig utredningsarbeid for å kunne påvirke konklusjonene der. Forvaltningen skal 
sammen med næringsinteressene gi det politiske miljøet i regionen støtter i arbeidet for å påvirke 
nasjonale politiske myndigheter slik at interessene til jordbruket i Østre Agder blir ivaretatt ved utforming 
av nasjonal politikk.  

Løsningen vil begrense forvaltningens sårbarhet ved sykdom eller vakanser ved å dublere kompetanse på 
arbeidsfelt der arbeidsmengden er betydelig og der frister må overholdes. Opplæring av nye medarbeidere 
forenkles ved at nye medarbeidere inngår i et samlet fagmiljø. Dette bidrar til løpende 
kompetanseoverføring i den nye forvaltningen.  

En større forvaltning vil bidra til å forebygge at det kan oppstå inhabilitet under saksbehandling. 

Løsningen bidrar ikke til å skape en helhetlig satsing på utvikling av næringer basert på grønne og blå 
ressurser i regionen slik Regionplan Agder 2030 har som mål. Med de markedsbegrensninger som 
jordbruksnæringen arbeider innenfor er muligheten for å skape vesentlig vekst i sysselsettingen begrenset. 

Løsningen legger til rette for å utvide fagmiljøet blant jordbrukere i de samarbeidende kommuner. Også 
mindre produksjonsmiljøer har forutsetninger for å etablere nettverk tilrettelagt av forvaltningen 

 

6.2 Felles skogbruksforvaltning 
Løsningen innebære å samle alle med skogbruksfaglig kompetanse fra kommunene til en ny felles enhet. 
Dette omfatter 5 stillinger. 

Drøfting av løsningen 

Ved denne løsningen vil en kunne vurdere en reduksjon på 1 årsverk. 

Arbeidsoppgaver for kommunal skogsforvalting er:  

Saksbehandling og tilskuddsordninger, ved mer skogsavvirkning i kommunene, spesielt retta mot 
administrasjon skogkulturordningen herunder: 

 Nybygging og ombygging av dagens skogsbilvegnett for å tilrettelegge for økt tømmeruttak. 

Utarbeide overordnede planer for utvikling av skogsbilveinettet. Bistå ved organisering av 

grunneierne med sikte på hensiktsmessig utvikling av dette veinettet. Bistå i søknadsprosesser for å 

oppnå statlige tilskuddsmidler. 

 

 Bistå i kvalitetsutvikling av skogsarealene gjennom tynning og annen skogpleie. Bistå i 

søknadsprosesser for støtte til slikt arbeid. Sikre bruk av trevirket ved linje- og kantrydding.  
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 bidra til økt skogsavvirkning innenfor rammen av et bærekraftig skogbruk i samarbeid med 

næringens samvirkeorganisasjoner. 

 

Stimulere til kompetanseutvikling i skogbruket ved: 

 Etablere tett kontakt med forsknings- og utviklingsmiljø for å forutse effekter av økt biovirkeuttak 

for å kunne forutse behov for tilføring av næringsstoffer (gjødsling) blant annet som konsekvens av 

økt uttak av GROT (greiner og topper). 

  Sammen med samvirkeorganisasjonene, skogsentreprenører og industrien bidra til god 

lønnsomhet i avvirkingen gjennom fokus på økt avvirking av virke med spesialkvaliteter tilpasset 

industriens spesifikke behov. 

 Etablere samarbeid med videregående opplæring innenfor skogbruksfeltet og arbeide for å 

stimulere til flere lærlingekontrakter innenfor skogbruket. 

 Videreutvikle kontakten med næringen gjennom skogeierlag. I samarbeid med disse bidra med 

kursing og faglig veiledning. 

 Vurdere effekt av tømmeruttak for viltforvaltning. Sikre planmessig jaktuttak for å begrense 

skadeeffekter for skogbruket, samtidig som verdien av uttatt vilt optimaliseres. 

 
Behandle saker etter ulikt lovverk slik oversikten fra Lillehammer i vedlegg 2 viser. 
 

6.3 Felles miljøforvaltning 
Få kommuner har etablert et eget fagmiljø for å møte kravene som kommunene står overfor for å kunne 
legge om alle deler av sin virksomhet i bærekraftig retning. Skal kommunene arbeide systematisk for å nå 
internasjonale klimamål, for å forhindre reduksjon i artsmangfold og for å skape best mulig livsforhold for 
innbyggerne så må vi samle og bygge opp nødvendig kompetanse. Mange endringer som må til for å nå FNs 
bærekraftmål forutsettes iverksatt på lokalt nivå. Stramme kommunale rammer for drift og personell tilsier 
at den kompetanse som finnes må tildeles utvidet myndighet til å kunne arbeide for effektive løsninger på 
tvers av kommunegrensene. Ressurser på nasjonalt nivå må hentes til regionen for å bidra til lokal 
oppgaveløsning. 

En slik felles forvaltningsløsning bør ha kompetanse i forhold til miljøhygiene, artsmangfold, gode 
klimaløsninger og andre bærekraftsmål som sirkulærøkonomi med mer. Kompetansemiljøer som Agder 
renovasjon må inngå i et helhetlig arbeid på klima- og miljøfeltet. 

Arbeidsgruppen finner at det ligger utenfor deres mandat å gi anbefalinger for etablering av en felles 
miljøforvaltning. 

  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/Vedlegg-2-rapport-jord-skog.pdf
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7. Økonomisk modell for finansiering av felles jord- skog, vilt- og vannforvaltning 
Ressursinnsatsen kommunene har i dag til personell (*) er som følger 

 Jordbruk Skogbruk Miljø 

Arendal 70% 30% 100%** 

Froland 30% 70% 0 

Grimstad 100% 100% 100%** 

Sum 200% 200% 200%** 

Åmli 60% 100% Ikke definert 

Gjerstad 50% 50% Ikke definert 

Risør 50% 50% Ikke definert 

Vegårshei 50% 50%*** Ikke definert 

Tvedestrand 50% 50%*** Ikke definert 

Sum 260% 300%  
* Stillingene som i denne oversikten er tillagt jord- og skogbruksforvaltning bruker i noen kommuner del av sin tid på 
oppgaver ut over jord og skogbruk, men dette er stillingene som etter utredningsgruppens anbefaling bør omfattes av 
en eventuell ny organisering av forvaltningen på feltet. 

**Oppgaver primært knyttet til klima og miljø, derfor ikke aktuell å legge til en felles forvaltning. 

*** Stillingshjemmel ikke besatt 

Innbyggertallet er av liten betydning for forvaltningens størrelse. Viktigere er  

 samlet jordbruksareal og tallet på bruk innenfor jordbruket.  

 for skogbruket er samlet areal, men også bonitet og bestand (bartrær/lauvtrær) og 

eiendomsstruktur med antall bruk/eiendommer viktig for forvaltningens arbeidsmengde. 

I vedlegg 4 er det innhentet data fra NIBIO og SSB vedrørende jordbruksareal, totalareal, antall bruk, 
folketall og felt storvilt(elg). 

Skogbruksindustriens etterspørsel er viktig for kommunens skogbrukspotensial. Nærhet til havn er viktig for 
massevirke og utskiping av ferdige produkter. God adkomst til Arendal havn Eydehavn er viktig for å kunne 
ivareta skogbruksnæringens transportbehov. Realisering av bedre veiløsning fra Jordøya og helt ut til havna 
er en forutsetning for en vellykket etablering av Biozin-produksjon. Å bidra til å samordne 
skogbruksinteressen til samtlige kommuner i Østre Agder vil være viktig for å få tyngde i pågående 
prioriteringsprosesser overfor regionale og nasjonale myndigheter. Skogbruket opplever økte behov for 
innsats knyttet til utbygging av skogsveinettet. En satsing på grønn næringsutvikling vil øke kommunenes 
arbeidsmengde knyttet til utbygging av veinett for å øke avvirkningen. 

En løsning som innebærer økte forvaltningskostnader for enkeltkommuner vil det etter arbeidsgruppens 
syn ikke være mulig å få politisk aksept for blant flertallet av kommunene.  

Arbeidsgruppen har på bakgrunn av dette valgt å anbefale en modell som følger hovedmodell for 
interkommunale samarbeid med at 15% deles likt.  

Videre fordeles 35% etter andel av fulldyrket areal. 15% fordeles etter antall jordbrukseiendommer og de 
resterende 35% fordeles ut fra kommunenes areal. Effekten av en slik betalingsmodell framgår av vedlegg 
5.  

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/vedlegg-4-og-5-jord-skog.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/vedlegg-4-og-5-jord-skog.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/vedlegg-4-og-5-jord-skog.pdf
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Arbeidsgruppen mener at folketall i kommunene er av liten betydning for arbeidsmengden for jord- og 
skogbruksforvaltningen og har derfor valgt å ikke legge vekt på denne faktoren i sitt forslag til 
betalingsmodell. Det er heller ikke lagt inn en faktor for vilt i dette forslaget, men det er tatt med tall for 
felt storvilt i tabellen hvis den videre prosess skulle gjøre det ønskelig med endringer i den foreslåtte 
betalingsmodell. 

8. Arbeidsgruppens innstilling 
Arbeidsgruppa anbefaler at det etablerers felles forvaltning av jordbruk, skogbruk, vilt og vann. Deres 
vurdering er at et samarbeid basert på åtte kommuner blir for omfattende og uoversiktlig. De mener at en 
løsning der det etableres to interkommunale forvaltninger for arbeidsfeltet er mest hensiktsmessig. Derfor 
anbefaler de en felles løsning for kommunene Arendal, Grimstad og Froland og en forvaltning for Gjerstad, 
Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Løsningen vil gi kapasitet til å bidra til utvikling av grønne og blå 
næringer.  

Den nye forvaltningen kan gis navnet Blå - grønn forvaltning for FAG (Froland, Arendal, Grimstad) og Blå - 
grønn forvaltning Øst i Agder (Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli). 

Arbeidsgruppen anbefaler at miljøforvaltning ut over miljøoppgaver direkte relatert til jordbruk, skogbruk 
og forvaltning av utmarksarealer forblir i den enkelte kommune. 

Arbeidsgruppen anbefaler at konsesjonslovens bestemmelser om 0-konsesjon ikke tillegges ny forvaltning. 

Arbeidsgruppen vil gi følgende anbefalinger for de nye virksomhetene: 

8.1 Styring og struktureringen av innsatsen 

Arbeidsgruppen anbefaler at de nye forvaltningene etableres som vertskommuneløsning etter 
bestemmelsene i § 20-2 i Kommuneloven. 

Det er viktig å gi retningslinjer for arbeidet i de nye grønn og blå forvaltningene som sikrer retning og 
etterprøving av virksomheten. For å bidra til dette må de nye virksomhetene gis mål og tildeles nødvendige 
ressurser. Derfor må virksomheten i de to forvaltningene baseres på styringsdokument som er forankret i 
Regionplan Agder 2030 og de deltakende kommuners kommeplaner. Arbeidsgruppen anbefaler at det i 
hver virksomhet etableres et politiskråd for den grønne og blå forvaltningen med ett medlem fra hvert 
kommunestyre/bystyre. Det politiske rådet behandler og innstiller på godkjenning av det overordnede 
styringsdokumentet overfor bystyrer og kommunestyrer i de to vertskommune samarbeidene. I tillegg til 
styringsdokumentet må det utarbeides rullerende handlingsprogram for virksomheten. Rådmannen i 
vertskommunen gis budsjett- og arbeidsgiveransvar for tjenesten og delegeres myndighet for de lover og 
ordninger de to forvaltningen skal forvalte etter samarbeidsavtalen. Det er et mål at teksten i de to 
samarbeidsavtalene bli mest mulig like slik at de to forvaltningene skal kunne etablere samarbeid på felt 
der dette er hensiktsmessig. For eksempel ved rekruttering av nye medarbeidere med kompetanse på felt 
som de to virksomhetene i dag mangler dette, og kan ha glede av å dele stillingshjemler.  

Arbeidsgruppen anbefaler at alle oppgaver knyttet til jordbruk, skogbruk og vilt legges til en ny felles 
forvaltning. Videre anbefales det at oppgavene knyttet til vanndirektivet og oppgaver relatert til 
næringsmessig utnyttelse av ferskvannsressurser i turismesammenheng og til fiskeoppdrett legges hit. 
Videre legger arbeidsgruppen til grunn at oppfølging av lovverk og retningslinjer for miljøhensyn som skal 
ivaretas i primærnæringene må tillegges en eventuell ny forvaltning. Felles forvaltning innebærer 
delegering av ansvar for oppfølging og forvaltning av en rekke lover på nevnte felt til vertskommunens 
kommunaldirektør/rådmann. En oversikt over aktuelle lover som bør forvaltes av ny jord- og 
skogbruksforvaltning, følger som vedlegg til utkastet til samarbeidsavtale (vedlegg 6a Grønn og blå 
forvaltning FAG og 6b Grønn og blå forvaltning Øst i Agder) til utredningen. 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/vedlegg-6a-samarbeidsavtale-FAG.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/vedlegg-6a-samarbeidsavtale-FAG.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/vedlegg-6b-samarbeidsavtale-samarbeidsavtale-Ost-i-Agder.pdf
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Dersom Østre Agder rådmannsutvalg anbefaler etablering av en felles jord- og skogbruksforvaltning, så 
mener arbeidsgruppen at utkast til delegasjonsreglement for den nye forvaltningen bør være lik for alle 
kommuner som deltar. Et forslag til felles delegasjonsreglement bør være del av beslutningsgrunnlaget som 
ligger til grunn for saksbehandlingen i kommunene. 

En ny felles jordbruks- skogbruks-, vilt- og vannforvaltning må gis en sterk ledelse med vide fullmakter til å 
forme en ny og utviklingsorienter forvaltning. Skal målene i regionplanen nås av kommunene i Østre Agder 
må virksomhetene rekruttere ledelse med ambisjoner om å bidra til å skape endring. Alt for lenge har 
regionen opplevd at betydningen av primærnæringene er redusert, særlig i forhold til sysselsetting. 
Ambisjonen for en ny organisering av forvaltningen bør være å bidra til at de som ønsker å satse i sektoren 
møter en kompetent og aktiv forvaltning med egne ambisjoner om å bidra til en ny satsing og god utvikling 
for næringene. Herunder bidra til at helt nye næringsmuligheter blir utprøvd. Det forutsetter vilje og evne 
til å knytte kontakter med lokale og nasjonale forsknings- og utviklingsmiljøer innenfor landbruket, vilt og 
vannforvaltning. Enten dette er NIBIO på Landvik eller NMBU – Norges miljø- og biovitenskaplige 
universitet på Ås eller andre aktuelle samarbeidspartnere også i våre naboland.  

Arbeidsgruppen har tro på at ny organisering av kommunens blå og grønne forvaltning kan bidra til at 
rekruttering av medarbeidere med høy kompetanse på arbeidsfeltet styrkes. Å inngå i en felles forvaltning 
med flere medarbeider med høy kompetanse på eget fagfelt virker stimulerende og faglig utviklende. 

Utredningen anbefaler at konsesjonslovens bestemmelser om 0-konsesjon ikke tillegges en ny felles 
forvaltning, men at dette lovverket fortsatt skal ivaretas av den enkelte kommune. Dette løses i dag ulikt i 
kommunene. 

Den ny forvaltning for jordbruk, skogbruk, vilt og vannforvaltning må tillegges ansvar for å forberede 
søknader innenfor sitt kompetansefelt for styrene i næringsfondene. Den skal bistå næringsdrivende på sitt 
ansvarsfelt under arbeid med søknader til Innovasjon Norge og andre statlige støtteordninger, når dette 
bidrar til grønn og blå vekst i samarbeidskommunene. En intensjon bak forslaget til ny organisering er å 
bidra til høyt kunnskapsnivå om tilskuddordninger og om bærekraftige næringsutviklingsmuligheter 
innenfor en store og viktige sektor for Østre Agder. Felles forvaltning skal stimulere til utviklingsarbeid for å 
nå målene i Regionplan Agder 2030 om grønn og blå vekst.  

8.2 Spesialisering 

Med formelt forvaltningsansvar på fire viktige felt for kommunene bør intensjonen være å over tid kunne 
bygge god fagkompetanse på alle felt. I tillegg til plantefaglig og næringsfaglig kompetanse som finnes blant 
dagens medarbeidere, så er kunnskap på biologi i forhold til vilt og fisk samt limnologisk kunnskap knyttet 
til vassdrag ønskelig. Fra starten vil en ikke kunne påregne å ha dette, men for over tid er målet å kunne 
bidra til etablering av en administrasjon med gode forutsetninger for å kunne bidra til å skape grønn og blå 
vekst innenfor vilt, fisk og annen næringsmessig bruk av vann og vassdrag, i tillegg til utvikling innenfor 
jord- og skogbruk. De to forvaltningsenhetene etableres for å skape forutsetninger for framtidsrettet 
kunnskapsbasert forvaltning av naturressursene. Forventningen er at de stimulerer til ny bærekraftig vekst i 
samsvar med målene i Regionplan Agder 2030, FN`s bærekraftmål og kommuneplanene i de 
samarbeidende kommuner. Også på områder som så langt har hatt begrenset betydning for sysselsettingen 
i kommunene, som fiskeoppdrett i ferskvann og reiseliv basert på jaktmuligheter eller vannbasert aktivitet, 
ønsker arbeidsgruppen å bidra til ny næringsutvikling. 

Innenfor de tunge arbeidsfeltene jordbruk og skogbruk gis medarbeiderne arbeidsforhold som gir 
anledning til spesialisering. Samtidig er det innenfor de sentrale arbeidsoppgaver, dublering slik at 
sårbarheten ved sykdom og vakanser begrenses. I forhold til dagens organisering er forutsetninger for 
spesialisering og begrensning av sårbarhet en hovedgevinst. 
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8.3 Digitalisering 

Skal større del av den kommunale innsatsen innenfor jordbruk, skogbruk, vilt og vann kunne rettes mot 
utviklingsarbeid, så forutsetter det at en vesentlig del av arbeidsoppgavene forenkles og digitaliseres. Det 
forutsetter at den kommunale forvaltningen på feltet påvirker statlig landbruksforvaltning til å iverksette 
forenklinger i dagens praksis. Standardisering av de løsninger de nye forvaltningene skal arbeide ut fra er en 
forutsetning. Det to virksomhetene bør ha tett samarbeid om utvikling av digitale løsninger innenfor sitt 
ansvarsfelt. IKT Agder må være en sentral medspiller for lederne ved de to forvaltningene ved 
videreutvikling av digitale løsninger i sektoren. God digital kompetanse bør være krav ved rekruttering av 
ledelse for virksomhetene.  

For de som arbeider innenfor landbruket skal nye digitale løsninger gi forenklinger og begrense tidsbruk i 
kontakt med forvaltningen. Økt bruk av digitale møteløsninger forutsettes å bidra til dette. Kontorløsning 
for de som skal inngå i ny forvaltning bør forholde seg til hvilke begrensninger det vil medføre i forhold til 
valg av åpent kontorlandskap og avstand mellom medarbeidere. 

Stedlige kontroller er statlig forvaltningspålagt og vil sammen med befaringer fortsatt være viktig for at 
landbruksoppgavene skal kunne løses. Samtidig bør de nye forvaltningene aktivt ta i bruk ny teknologi som 
bidrar til å effektivisere og forenkle arbeidsprosesser.  

8.4 Lokalisering 

Den nye felles forvaltningen for jordbruk, skogbruk, vilt og vann kan, når den bygger på utstrakt bruk av 
digitale løsninger, i prinsippet legges nesten hvor som helst. I forhold til nesten alle andre deler av 
kommunal virksomhet så vil innbyggertall være av mindre betydning enn areal. Når en bygger opp nye 
forvaltninger der reglen er at en møtes på nett framfor bruk av tradisjonelle møter, vil avstandsulemper 
reduseres betydelig. Valg av lokalisering bør likevel ta hensyn til at forvaltningen må utføre diverse 
lovpålagt kontrollarbeid i henhold til landbrukslovverket.  

Arbeidsgruppen mener at den videre prosess, heri en avklaring av hvilke kommuner som ønsker å delta i et 
samarbeid, ikke skal bindes opp til forutbestemt lokalisering.  Den mener at lokaliseringsspørsmålet 
reduserer fokuset på formålet med ny organisering, som er å oppnå en god forvaltningsløsning, for de som 
driver næring innen jord- og skogbruk og for kommunene. 

8.5 Bemanning 

Arbeidsgruppen legger til grunn at dagens bemanning i de åtte kommunene i hovedsak ligger til grunn ved 
etableringen av de to nye forvaltningene.  

Arbeidsgruppen anbefaler at Blå og grønn forvaltning for Froland, Arendal og Grimstad, videreføres med 
fire årsverk. Det fordeler seg med to på skogbruk og to på jordbruk.  

Arbeidsgruppens flertall anbefaler at Blå og grønn forvaltning for Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og 
Åmli bygger på dagens bemanning, men at årsverket som tidligere lå til Vegårshei ikke erstattes. Dette 
medfører at virksomheten får 5,6 årsverk mot 6,6 årsverk i disse kommunene fram til 2020. 

Mindretallet Lindland og Sætra anbefaler at nivået på årsverk videreføres med 6,6. 

Dagens bemanning ivaretar kommunenes forvaltningsoppgaver på en god måte for de næringsdrivende i 
landbruket og for kommunene. Å videreføre gode tjenester overfor de som har sin yrkesaktivitet innenfor 
jord- og skogbruk er en sentral intensjon bak arbeidsgruppens anbefaling. Skal de to interkommunale 
samarbeidene innenfor jord og skogbruksforvaltning kunne klare å levere faglige tjenester av høy kvalitet så 
er det etter arbeidsgruppens vurdering nødvendig å videreføre administrative ressurser på det foreslåtte 
nivå. 
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Ny organisasjonsmodell gir etter arbeidsgruppens vurdering rom for å oppnå effektiviseringsgevinster. 
Denne frigjorte kapasitet vil være helt avgjørende for å skap grunnlag for bærekraftig omstilling og utvikling 
i regionen basert på grønne og blå ressurser i Østre Agder. Samtidig vil ny organisasjon over tid gi rom for 
styrket fagkompetanse på felt som kommunene i dag mangler og som i framtiden kan bidra til vekst og 
utvikling. 

 

8.6 Tidsplan for iverksetting 

Arbeidsgruppen avleverer sin utredning i juni 2020. Forslagene som framgår av utredningen drøftes i Østre 
Agder rådmannsutvalg i august 2020. De avgir en anbefaling til styret i Østre Agder regionråd som kommer 
med en anbefaling til kommunene i sitt augustmøte. Til styremøtet foreligger det et utkast til felles sak som 
kommunen kan benytte i sin behandling. Til utredningen hører utkast til samarbeidsavtaler. Vedlegg 6a og 
6b. 

Kommunene får frist fram til 15.oktober med å behandle saken. Ved forpliktende vedtak om ny 
forvaltningsløsning i kommunestyret/bystyrer nedsettes det en eller to prosjektgrupper for iverksetting. 
Intensjonen bør være at ny forvaltning trer i funksjon fra årsskiftet 2020/2021. 

 

https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/vedlegg-6a-samarbeidsavtale-FAG.pdf
https://www.ostreagder.no/wp-content/uploads/2020/06/vedlegg-6b-samarbeidsavtale-samarbeidsavtale-Ost-i-Agder.pdf

