REFERAT FRA MØTE I DET KOORDINERENDE UTVALG FOR
LANDBRUKSKONTORET I FOLLO

DATO:
9.2.2017

TID:
09.00 – 12.00

STED:
Ås kulturhus, lille sal

ANTALL
FASTE
MEDLEMMER:
6

NAVN:
ÅS: TRINE CHRISTENSEN
FROGN: ELI MOE
NESODDEN: ASLAK HOVLAND JAKOBSEN
OPPEGÅRD: ANNE HOLTEN
SKI: MAJA DINEH SØRHEIM møtte for HANS VESTRE
VESTBY: HEGE TORJUSSEN
Landbrukssjef, Lars Martin Julseth

SAK
NR.:

EMNE:
1 Referat fra forrige møte 09.09.2016

Vedtak:
Referatet godkjent

2 Regnskapsoversikt 2016

Gjennomgått og tatt til orientering
Endring:
Utkast til ny mål- og rapporteringsstruktur legges fram på
utvalgets møte i juni 2017
Gjennomgått og tatt til orientering.
Ønskelig med et kort sammendrag først i rapporten der eventuelle
avvik rapporteres. Det tas inn en setning om grøfting som et godt
klimatiltak.
Til skogkapittel: ønskelig med en oversikt som viser
hogstkvantum for flere år
Tatt til orientering.

3 Utkast årsmelding 2016

4 Orienteringssaker
- Landbrukssjefen i møte med
kontrollutvalgene 7.2.
- Delegerte saker 2016
- Samarbeid om viltvakt, status
- Ny nettside for Follo
landbrukskontor

Landbrukssjefen var invitert til et fellesmøte for kontrollutvalgene
i samarbeidskommunene om Follo landbrukskontor 7.2.
Landbrukssjefen redegjorde for kommunenes oppgaver på
landbruksområdet og landbrukskontorets virksomhet. Det ble gitt
positiv tilbakemelding og ikke gitt signaler om noen oppfølging.
Liste over saker etter jordlov og konsesjonslov avgjort av
landbrukssjefen etter delegert myndighet er lagt ut på Follo
landbrukskontors nettsider, og sendes til kommunene tiol
orientering for politisk utvalg. Årsmelding sendes kommunene når
Kostra-data for 2016 foreligger.
Arbeidet med avtale om felles viltvaktordning for Frogn,
Oppegård og Ås var kommet langt, men i siste runde har politiske
utvalg i Frogn og Oppegård valgt å se etter andre løsninger.
Oppegård ved ordfører har bestemt å utsette saken for å undersøke

mulighet for samarbeid med Ski kommune om viltoppgaver..
Formannskapet i Frogn har fattet vedtak om å beholde egen
ettersøksordning, saken skal også behandles i kommunestyret. Det
haster for Ås å få på plass nye avtaler. På vegne av Ås jobber nå
landbrukskontoret videre med å få på plass avtaler om
viltvaktoppdrag for Ås alene. Sak legges fram for hovedutvalget
(HTM ) 16.2.

6 Eventuelt –
- møteplan 2017
- Nordre Follo kommune,
konsekvenser?

Landbrukskontoret jobber med å utvikle en ny forbedret nettside.
Lansering skal skje 1.4.2017.
Forslag: fredag 2.6., fredag 8.9. – vedtatt
Fredag 2. 6.17 – viktige saker:
-tertialrapport 1. tertial
-forslag til ny mål- og rapporteringsstruktur for landbrukskontoret
-utkast til økonomiplan for 2018 – 2021
Fredag 8.9.17 – viktige saker:
-tertialrapport 2. tertial
-økonomiplan, endelig forslag
Nordre Follo kommune, eventuelle konsekvenser for samarbeidet
om Follo landbrukskontor ble tatt opp. Ingen avgjørelser er tatt, et
utvalg er nedsatt med oppdrag å se på alle interkommunale
samarbeid.

7 Lunsj

Ås 9.2.2017
Lars Martin Julseth
landbrukssjef

