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JAKT, FISKE- OG VILTFORVALTNING – TILPASNING TIL NY POLITISK ORGANISERING

Sakens bakgrunn og innhold:
Viser til orientering i fellesnemnda 09.02.2017.
Politisk organisering i Indre Fosen kommune ble vedtatt av fellesnemnda i sak 30/16. I sak
40/16 ble det i tråd med dette opprettet fire fagutvalg som fungerer fra 01.01.17. Kommunene
har myndighet og plikt i forhold til jakt- fiske og viltforvaltning. Kort oppsummert gjelder
dette følgende:






Akutte situasjoner (offentlig ettersøk, skadefelling)
Hjorteviltforvaltning
Jakt, felling og fangst
Fiskeforvaltning
Rovvilt

Det er hensiktsmessig å gjøre en vurdering av hvordan også dette saksområdet skal håndteres
politisk, slik at samhandling kan skje fram mot etablering av Indre Fosen kommune
01.01.2018.
I Leksvik kommune er det i dag formannskapet som har ansvaret for jakt, fiske- og
viltforvaltningen. Jf. nytt delegasjonsreglement skal formannskapet behandle forslag til
økonomi- og handlingsplan og årsbudsjett og skattevedtak. Utover de lovbestemte oppgavene
etter kommuneloven, har formannskapet ansvar for strategisk og overordnet politisk ledelse,
politisk initiativ, samfunnsutvikling, interkommunale spørsmål og investeringer. I Leksvik
behandles alle saker innenfor saksområdet jakt, fiske og viltforvaltning av administrasjonen,
jf. delegasjon. Ingen saker har vært politisk behandlet de siste årene.
I Rissa kommune er det egen viltnemnd med 3 personer som har ansvaret for jakt, fiske- og
viltforvaltningen. Viltnemnda har de siste årene behandlet mellom 5-10 saker, for øvrig er
arbeidet delegert til administrasjonen.

Arealutvalget er allerede opprettet, og dette utvalget har bl.a. ansvaret for særlover som
friluftsloven, jordloven, skogbruksloven, naturmangfoldsloven. Jf. delegasjonsreglement
vedtatt 24.11.16 er også viltloven og lakse- og innlandsfiskeloven lagt inn under dette
utvalget.
Vurdering
Det er ikke hensiktsmessig at formannskapet tillegges ansvaret for jakt, fiske- og
viltforvaltning. Formannskapet skal ha en overordnet rolle, og dette saksområdet hører ikke
naturlig inn under dette organet.
Spørsmålet blir om jakt, fiske- og viltforvaltningen skal tillegges det allerede etablerte
arealutvalget, eller om det skal opprettes et eget politisk utvalg. Viltforvaltning er et tema
som er interessant for deler av befolkningen, og slik sett viser erfaringene at det alltid vil
være politisk engasjement og ønske om å bidra spesielt på dette feltet. Fagutvalg inneholder
derfor ofte kompetente politikere som ønsker å bidra. Dette kan være et argument for å
opprettholde et eget fagutvalg på vilt- og fiskesiden. På den annen side så bør jakt- fiske og
viltforvaltning alltid settes inn i en samfunnsramme – og de politiske spørsmålene er ofte
knyttet til forholdet til andre sektorer. I så måte er det naturlig at arealutvalget brukes for
behandling av politiske saker. Ser vi på oppgaveporteføljen til arealutvalget er det liten tvil
om at også vilt- og fiskespørsmål hører naturlig til her.
Mye av arbeidet innenfor sektoren er preget av administrativt arbeid og samhandling med
bl.a. rettighetshavere og interesseorganisasjoner. Det er vanskelig å se for seg at antallet
politiske saker vil øke vesentlig.
Det vil også naturlig nok være ressurssparende å administrere ett utvalg i stedet for to, så
lenge dette ikke har andre vesentlige ulemper.

Konklusjon
Jakt- fiske og viltforvaltning bør sees i en politisk sammenheng med tilgrensende
fagområder, og det er naturlig at ansvaret for denne oppgaven legges til arealutvalget. I
arealutvalget vil fagområdet bli satt inn i en hensiktsmessig kontekst. Oppgavene innenfor
fagområdet vil også framover i stor grad ha et administrativt preg, hvor også andre
samfunnsaktører er viktige i forvaltningssammenheng.
I forhold til en fornuftig avslutning av det politiske arbeidet som pågår jf. dagens
organisering, er det naturlig at flytting av ansvaret til arealutvalget blir gjort gjeldende fra og
med andre halvår 2017.

Prosjektleders innstilling:
1. Ansvaret for jakt, fiske- og viltforvaltning i Rissa og Leksvik legges fra og med
01.07.17 til arealutvalget, jf. sak 30/16, 29.09.2016 og sak 40/16, 24.11.2016.
2. Delegasjonsreglementet for Indre Fosen endres i samsvar med ny ansvarsfordeling.

