Møteplan for 1. halvår 2019 vedtas som framlagt.

Enstemmig.
Innstilling:
Møteplan for 1. halvår 2019 vedtas som framlagt

PS 108/18 Forvaltningsrevisjon saksbehandling bo- og driveplikt - endelig rapport
Saksprotokoll i Kommunestyret 2015-2019 - 13.12.2018
Behandling:
Dag Willmann (H) fremmet på vegne av FRP, SP, PP og H følgende alternativ til innledningen i
pkt. 2:
Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en vurdering
rundt disse anbefalingene via forutgående behandling i Teknisk komite:
Det ble fremmet følgende omforente alternativt pkt. 3:
Kommunestyret ber samtidig om at det blir gjort vurderinger som medfølger
retningslinjer og praktisering som fører til bedre ivaretaking av kulturlandskapet
Det ble fremmet følgende omforente nytt pkt. 4:
Kommunestyret ber rådmannen og teknisk komite følge opp slik at saken bringes fram
for oppfølgende behandling i Kommunestyret innen 31.03.2020.
Det ble votert slik:
Pkt. 1 Kontrollutvalgets innstilling – enstemmig vedtatt
Pkt. 2 Forslag fremmet i møtet – enstemmig vedtatt
Pkt. 3 Forslag fremmet i møtet – enstemmig vedtatt
Pkt. 4. Forslag fremmet i møtet – enstemmig vedtatt
Vedtak:
1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om saksbehandling av bo- og
driveplikt til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en vurdering
rundt disse anbefalingene via forutgående behandling i Teknisk komite:
• Etablere internt reglement for tildeling av konsesjon med tilhørende bo- og driveplikt
• Endre praksis til å anvende konsesjonslovens § 11 ved vurdering av eventuell boplikt
på landbrukseiendom
• Innføre rutiner for å be om kopi av leieavtale ved bortleie av landbruksareal
• Føre oversikt over hvilke eiendommer som har boplikt og/eller driveplikt, samt
undersøke om denne plikten overholdes
• Ved brudd på boplikten følge opp med å varsle Fylkesmannen
3. Kommunestyret ber samtidig om at det blir gjort vurderinger som medfølger
retningslinjer og praktisering som fører til bedre ivaretaking av kulturlandskapet
4. Kommunestyret ber rådmannen og teknisk komite følge opp slik at saken bringes fram
for oppfølgende behandling i Kommunestyret innen 31.03.2020.
Enstemmig.

Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon om saksbehandling av bo- og
driveplikt til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp disse anbefalingene:
• Etablere internt reglement for tildeling av konsesjon med tilhørende bo- og
driveplikt
• Endre praksis til å anvende konsesjonslovens § 11 ved vurdering av eventuell
boplikt på landbrukseiendom
• Innføre rutiner for å be om kopi av leieavtale ved bortleie av landbruksareal
• Føre oversikt over hvilke eiendommer som har boplikt og/eller driveplikt, samt
undersøke om denne plikten overholdes
• Ved brudd på boplikten følge opp med å varsle fylkesmannen
3. Kommunestyret ber rådmann gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2019.
Møtet ble hevet kl. 15:15
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