
Tolga kontrollutvalg 
 

Referat virksomhetsbesøk 4. juni 2017 – Landbruk og næring 
 
 
Sted:  Storstua, Tolga kommunehus  
Tid:   Mandag 4. juni 2018 kl. 12:30 
Tilstede:  Enhetsleder Kjersti Ane Bredesen, konsulent Anne-Mari Stenseth, rådmann 

Siv Stuedal Sjøvold, sektorleder May Irene Løseth 

 Tolga kontrollutvalg v/ leder Marit Gilleberg, Odd Arne Skjæret, Per Gunnar 
Bakken og Toril Eva Steien 
Referent Torill Bakken, Kontrollutvalg Fjell 

 

 
Status i 2017 (2016): 
Gitt tillatelse til nydyrking av 213 (158) dekar fordelt på 10 søknader.  
Behandlet 8 saker etter jordloven og 7 saker etter konsesjonsloven.  
Skogbruket -Det er god aktivitet i skogbruket-, men det er ønskelig med en satsing for å sette fokus 
på etterslep med foryngelse. Det merkes at mange av skogeierne har liten kjennskap til egne 
skogressurser. 
Bioøkonomi -Den nasjonale satsingen på bioøkonomi kommer mest sannsynlig til å øke interessen 
for skogen på sikt, noe som er svært positivt. Bjørkeskogene våre, i kombinasjon med beitebruk, kan 
få særlig økt interesse framover i forbindelse med flisvirke.  
Prosjekter/satsinger:  
«Storfekjøttsatsinga i Hedmark», hvor landbrukssjef er sekretær for «Landbruksnettverket for 
Fjellregionen». Pr. nå 35 deltakere i nettverket. To årlige møter, utarbeidet felles 
planleggingsdokument.  
Arbeidet med «Matregionen Røros» er sentral i dette arbeidet, og nettverket ble også lagt merke til 
gjennom arbeidet med opprettelsen av «Noden» på Tynset. Den regionale viljen til samarbeid er 
stor, og regionen vår utpeker seg med levende landbruk med stor variasjon i fokus, og et bredt 
spekter av støttende aktører med godt samarbeid rundt.  
 
Bred oppgaveportefølje tilknyttet landbrukskontoret sikrer allsidige og spennende arbeidshverdager, 
men setter samtidig store krav til koordinering og kommunikasjon. Dette fungerer per i dag godt. 
Den tverrfaglige jobbingen i sektoren er svært positiv, og styrker det faglige nivået samlet sett 
 

Tema for møtet ble formidlet ved innkalling: 

 Rutiner for saksbehandling; hvilke rutiner har etaten for saksbehandling og hvordan 

sikres likebehandling 

 Delegeringsreglement; hvordan er delegeringsreglementet på jord og konsesjonslov, 

og hvilke rutiner er det for å holde seg oppdatert på endring i lover og forskrifter. 

 Hvordan jobber etaten med utviklingsarbeid, for å ivareta og støtte landbruk og øvrig 

næringsliv i Tolga? 

1. Presentasjon 
Kontrollutvalgets leder viste en presentasjon av kontrollutvalgets rolle. 
Presentasjonsrunde. Følgende spørsmål ble stilt:  



  1.Rutiner som er lagt til grunn for saksbehandling? 
  2. Hvordan sikrer dere like behandling? 
  3. Rutiner for å holde seg oppdatert på lovendringer og forskrifter?  
  4. Hvordan driver dere utviklingsarbeid 
  5. Hva lærer dere av saker som går galt?  

 
2. Orientering i fra enheten: 

 
Kvalitetsstyringssystem 

Tolga kommune har bygd opp ny struktur i Compilo. Den var i utgangspunktet bygd opp etter 

arkivnøkkel, men er nå strukturert etter organisasjon og der samfunnsutvikling er samlet.  

Landbruk og næring er i gang med å legge inn rutinebeskrivelser, men er ikke i mål.  7 rutiner 

er lagt inn pr dags dato. 

Diverse dokumenter i forbindelse med enhetens planer og daglige gjøremål ble utdelt under 

møtet.  

 

Fradeling av setrer  

Dette ble diskutert. Det skal utarbeides retningslinjer som skal behandles politisk og saken 

drøftes med næringa.  Temaet blir i tillegg  drøfta i regionale fagfora.  

Sikre likebehandling. 

Enheten fortalte hvordan det arbeides med dette.  Viktige faktorer er: God kompetanse og 

forståelse om gjeldende lover og forskrifter, tydelig delegeringsreglement, oppfølging av 

habilitetsregler, gjennomføring av statlig forvaltningskontroll og begunna vedtak med 

klageadgang. Når saker påklages og går til  ny vurdering hos Fylkesmannen, så gir dette ny 

læring og er en rettesnor for videre saksbehandling. 

Bondens nettverk.  

Enheten er ute hos gårdbrukere for å sikre forutsigbarhet og kommunikasjon. ”Bondens 

nettverk” omfatter kontaktinfo til ulike aktører som kan være til hjelp i ulike situasjoner. 

Bondens nettverk  ønsker å forhindre personlige tragedier og dyretragedier, ved å tilby hjelp 

til bønder som sliter med sin mentale helse.  Enhetsleder har gjennomgått kurs med følgende 

tema: Bonde i stress og krise, for- og ettervern, risikovurdering, årsaker og faresignaler, 

symptomer og ettervirkninger, hjelpeinstanser, osv. 

Hvordan holde seg faglig ajour?   

Enheten holder seg oppdatert ved å gjennomføre og delta på ulike kurs, delta på faste 

samlinger med fylkesmannen mv. Det jobbes også mye med nettverk i regionen.  

Fylkesmannen sender ut skriv om lovendringer. 

Utviklingsarbeid. 

Når det gjelder utviklingsarbeid jobbes det tverrfaglig i Tolga kommune og i ulike nettverk i 

regionen. ( Fjellregionens Næringsforum, Røros Mat...) Det knyttes spenning til vedtak i 

forbindelse med kraftverkutbygging. I 2018 er det viktig med en gjennomgang og 

oppdatering av kommunens næringsplan. 

Omdømme, prioriteringer og utfordringer ble diskutert. 



 

Redegjørelse om en dyrkingssak som har endt med politianmendelse.   

Kontrollutvalget stilte spørsmål til hva enheten gjør for å unngå lignende situasjoner i 

framtiden og hva har kommunen lært av dette?   

 Tillatelse til dyrking gitt 20.05.2015 
 Oppmåling fra jordskifteretten 20.08.2016 
 Politianmeldelse 29.09.2016 da ca 1, 5 daa av nydyrket område er 

innenfor verneområdet. 
Sektorleder sier at viss en skal være etterpåklok, så burde det vært gjennomført en 

jordskiftesak i forkant og slik at grensene for verneområdet var avklart før nydyrking.  Det ble 

presisert at kommunen har to ulike roller. 1. Forvaltningsmyndighet som gir tillatelse til 

nydyrking. 2. Forvaltningsmyndighet for verna områder 

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1989-12-22-1381  Forskriften sier blant annet at 

De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka og knekkpunktene bør 

koordinatfestes   

Forvaltningsmyndigheten for verneområder har plikt til å reagere når det skjer uønsket 

aktivitet i et verna område og derfor ble saken politianmeldt. 

3. Oppsummering:  
Utvalget mener de har fått en grundig og god redegjørelse og synes det er positivt med det 
store engasjementet for landbruket i fra enheten.  I Tolga kommune må få personer ha 
tverrfaglig kompetanse på veldig mange fagområder. 
 
Kontrollutvalget oppfordrer til følgende systemutvikling: 
 
1. Det store mangfoldet i oppgaver og få ansatte gjør at enheten er svært sårbar. Det er 

derfor viktig å jobbe videre med rutinebeskrivelser i Compilo som gjør at andre kan gå 
inn i forvaltningsoppgaver, tilskuddsutbetalinger - sykdomsavløsning, tilskuddsordninger 
mv. ved sykdom/ langvarig fravær.  

2.  Det er behov for å prioritere og strukturere oppgaver og slik at arbeidsmengden ikke blir 
for stor. Dette kan også gjelde den løpende dialogen opp mot næringa og andre aktører.  

3. Viktig med regionalt samarbeid og slik at det etableres en noenlunde lik praksis for 
landbruksnæringa i fradelingssaker med videre.  

4. Fortsett det gode arbeidet og takk for møte! 
 
 

Møtet avsluttet ca. 15:30 

 

 

  

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1989-12-22-1381

