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Landbruksmyndighetenes oppgaver og måten 
de løses på

1. Gir råd og utvikler – bondens næringsvirksomhet

2. Megler – tvister mellom private

3. Regelverksforvalter – saksbehandling og kontroll
Er det noe det kan være greit å være særlig bevisst på når vi er i denne 
rollen?



Hvordan forholde seg til våre brukere når vi er 
i «forvalterrollen»?

Forvaltningslovens regler om veiledningsplikt

Økt bevissthet rundt kravene til veiledningsplikt vil
Være en hjelp til å avgrense oppgavene

Bidra til mer målrettet hjelp til brukeren uten at man møter seg selv i døra 
ved senere saksbehandling og kontroll



Veiledningsplikten - generelt

Skal veilede om:
Regelverk og vanlig praksis på vedkommende saksområde

regler for saksbehandlingen, særlig om parters rettigheter og plikter etter 
forvaltningsloven

Om mulig bør forvaltningsorganet også peke på omstendigheter som i det 
konkrete tilfellet særlig kan få betydning for resultatet.

Ulike mennesker – ulike krav

Med mindre annet er bestemt: gi informasjon, ikke praktisk hjelp
Vær oppmerksom på forvaltningslovforskriften § 3 

Men ikke fylle ut for søker – vedkommende er ansvarlig selv



Å ansvarliggjøre den private parten

Formålet med veiledningsplikten er å sette den enkelte i stand til å 
ivareta sine interesser

Parter som påberoper seg kommunens veiledning til sitt forsvar: 
Var i god tro da man mottok tilskudd man ikke hadde krav på, kommunen 
hadde ingen innvendinger til brukerens utfylling av søknadsskjemaet

Var i god tro da man innrettet seg i driftsfellesskap for kommunen hadde 
hele tiden hatt kjennskap til måten virksomheten ble drevet på

Utgangspunktet: det er den næringsdrivende som har ansvar



Vær litt oppmerksomme på plikten til å 
nedtegne opplysninger

Det kommer fram opplysninger av betydning for saken – disse skal 
så vidt mulig nedtegnes/protokolleres

Ingen plikt til å gjøre dette for omfattende – må tilpasses 
arbeidssituasjonen

Men merknadsfunksjonen i saksbehandlersystemet kan med fordel 
brukes til stikkordsmessige notater etter telefonsamtaler, samtaler 
på kontoret m.m.



Hva er problemet, kan vi ikke få gi så mye 
hjelp vi vil?

Et stort hjelpebehov der ute – og ofte et tilsvarende høyt servicenivå 
i kommunen?

Forvaltningsloven er en «minimumslov» i forhold til det 
servicenivået vi plikter å yte

Å operere i grenselandet av mandatet vi har som offentlig 
myndighet

Å vite når vi må henvise til andre – private eller offentlige



Takk for oppmerksomheten

..og lykke til!

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert under CC BY-SA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Byrakrati.png
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

