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1  Referat fra forrige møte 

09.02.2017 

 

Referatet godkjent 

2 Årsmelding 2016, endelig Tatt til orientering 

3 Forslag til ny mål- og 

rapporteringsstruktur for 

landbrukskontoret 

Forslag fra utvalget om å endre hovedmålet for Follo 

landbrukskontor. 2. ledd, samfunnsmålet, bør komme først.  

Nytt hovedmål: 

Samarbeidskommunene skal arbeide for å styrke og 

videreutvikle et bærekraftig landbruk i Follo. Follo 

landbrukskontor skal forvalte kommunenes oppgaver på 

landbruksområdet på en effektiv og faglig god måte. 

Utvalget hadde også kommentarer til noen av delmålene. Det 

ble foreslått å ta med resultatmål eller resultatindikatorer under 

hvert arbeidsområde. Dette vil lette rapporteringen. 

Landbrukssjefen lager et nytt utkast som sendes koordinerende 

utvalg for uttalelse.  

3 Tertialrapport 1-2017 Tatt til orientering 

4 Handlingsprogram for 2018 -

21 og økonomiplan for 2018 

Handlingsprogrammet bør gjelde for 2018 med konkrete tiltak. 

Deretter mindre spesifisering. Det må skilles mellom konkrete 

tiltak og intensjoner. Tiltakene må kunne måles og rapporteres. 

Budsjett for 2018 legges fram med begrunnelse og forslag om 

økning i tilskudd fra kommunene på 2,5%.  

Landbrukssjefen utarbeider et nytt forslag som sendes 

koordinerende utvalg for uttalelse. Endelig handlings-program 

med budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden legges fram 



i neste møte 8.9.2017 

6 Orienteringssaker Kontrollutvalget i Ski har oversendt følgende henstilling til 

kontrollutvalget i Ås: 

Landbrukskontoret i Follo er et samarbeid mellom seks 

kommuner i Follo og har Ås som vertskommune. 

Kontrollutvalget i Ås bes å vedta å gjennomføre en generell 

forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor i 2018. De 

berørte kontrollutvalg bør samarbeide om å utvikle nærmere 

formål og problemstillinger for prosjektet og bidra til 

finansieringen. 

7 Eventuelt  Landbrukssjefen orienterte om bestands-samarbeidet i Follo om 

elgforvaltning – Follo elgregion:  

 

I Follo har grunneierne/jaktrettshaverne gått sammen om en 

felles bestandsplan på tvers av kommunegrensene. Denne 

inkluderer Ås, Frogn, Vestby, Nesodden og deler av Ski 

kommune. Etter § 17 i viltloven skal en slik bestandsplan 

sendes den kommunen med størst tellende areal (Vestby) om 

ikke annet er bestemt, som videre godkjenner og forvalter 

bestandsplanen som en del av sin viltforvaltning. Dette 

forutsetter at « alle berørte kommuner har gitt sitt samtykke til 

dette i henhold til kommuneloven». Dette tolkes slik at 

kommunene må inngå et vertskommune-samarbeid om 

oppgaven.  

 

Landbrukssjefen foreslår at kommunene benytter allerede 

eksisterende vertskommune-samarbeid om landbruksoppgavene 

også til forvaltning av bestandsplanen for elg. Oppgaven anses 

å være begrenset og Follo landbrukskontor har viltkompetanse 

og ansvar for viltforvaltningen i Ås. Om Vestby skal forvalte 

bestandsplanen må kommunene inngå et nytt 

vertskommunesamarbeid om en begrenset del av viltloven. Et 

eventuelt habilitetsspørsmål må i tilfelle også avklares siden 

styremedlem i Follo elgregion er innleid viltforvalter i Vestby. 

 

Koordinerende utvalg ber rådmannen i Vestby avklare 

spørsmålet. Utvalget anbefaler at eksisterende 

vertskommunesamarbeid om Follo landbrukskontor benyttes til 

forvaltning av bestands-samarbeidet Follo elgregion. En 

forutsetning er at kostnadene til kontoret ikke øker. 
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Lars Martin Julseth 
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