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Flensbygdens LRF

Motionens innehåll
Motionen lyfter en oro för situationer med oliktolkningar av lagtexter i
samband med myndighetskontroller. Man upplever att myndighetspersonernas
yrkeskompetens varierar kraftigt varpå situationer av lagtolkningar blir
rättsosäkra och kan leda till jobbiga konsekvenser för lantbrukaren. Motionären
yrkar att LRF regionalt ska undersöka möjligheten att skapa en öppen dialog
med ansvariga myndigheter i syfte att skapa en tryggare situation med
rådgivning och därmed rättssäkrare kontroll. Vidare yrkas att motionen sänds
till riksförbundsstämman.
Styrelsens ställningstagande och förslag
Regionstyrelsen har redan idag regelbunden kontakt med Länsstyrelsen i
Södermanland. Bland annat med förs dialog med Landsbygdsenheten vad
gäller djurskydds-kontroller, EU- kontroller kopplat till arealstöd, miljöstöd
mm. Regionstyrelsen upplever att dialogen är god men vill lyfta värdet i att få
in synpunkter från LRFs medlemmar om vad som behöver ändras på. Detta
behöver ske löpande. LRF jobbar också med andra enheter på Länsstyrelsen.
Genom att LRF bjuder in till möten förbättras dialogen och vi skapar en bättre
förståelse för företagandet.
I regelförenklingsarbetet har det länge varit tydligt att det inte enbart är
reglernas utformning som påverkar om det uppfattas som krångliga, även det
finns med i livsmedelsstrategin numera som ett uttalat bekymmer som behöver
lösas. I mycket stor utsträckning har det även betydelse för hur myndigheterna
väljer att agera när det inom ramen för tillsynsansvaret ska se till att olika
regelverk efterleds. Tillsyn och kontroll måste vara trovärdig, effektiv och
enkel. Den får bäst effekt när den bygger på dialog och förtroende mellan
enskilda och myndigheter. Råd och information är viktiga delar av
myndigheternas arbete och inspektörerna bör därför ha god kompetens såväl
inom den produktion de kontrollerar och god social kompetens.
Regionstyrelsen föreslår stämman besluta:
att

regionstyrelsen fortsätter att driva frågan gentemot Länsstyrelsen samt
är kommungrupperna behjälpliga i arbetet med God
myndighetsutövning.

