
REFERAT FRA MØTE I DET KOORDINERENDE UTVALG FOR 

LANDBRUKSKONTORET I FOLLO - UTKAST 
 

 

 

 

DATO:  

 

 

TID: 

 

 

STED:  

ANTALL 

 FASTE 

 MEDLEMMER: 

02.03.2018  09.00 – 10.30 Follo landbrukskontor, Skoleveien 3 Ås 6 

 

 

NAVN: 

  

ÅS: TRINE CHRISTENSEN 

FROGN: ELI MOE 

NESODDEN: ASLAK HOVLAND JAKOBSEN 

OPPEGÅRD: ANNE HOLTEN 

VESTBY: SJUR AUTHEN 

 

Landbrukssjef, Lars Martin Julseth 

 

FORFALL: SKI: HANS VESTRE  

 

 

SAK 

NR.: 

 

EMNE: 

 

 

1  Referat fra forrige møte 

15.09.2017 

 

Referatet godkjent 

 

2 Regnskapsrapport 2017 Rapporten ble gjennomgått og drøftet. 

Vedtak:  

Regnskapsrapporten for 2017 godkjennes 

3 Utkast årsmelding 2017 Utkast til årsmelding ble gjennomgått. Landbrukssjefen 

opplyste at utkastet i rent tekstformat vil suppleres med 

bilder, tabeller og oppgradert layout før ferdigstilling. 

Utvalget ønsker at årsmeldingen skal inneholde en 

beskrivelse av utviklingen i landbruket i Follo, også 

verdiskaping.  Landbrukssjefen vil supplere med tabeller 

som viser utvikling på ulike områder.  

Rapporten viser til kommuneeid skog med manglende 

oppfølging av foryngelseskrav, det bør gå fram hvilke 

kommuner det gjelder. 

Vedtak: 

Strukturen for årsrapporten godkjennes. 

Årsrapporten skal ferdigstilles og sendes til 

godkjenning på epost til koordinerende utvalg innen 

1.4.18. 

4 Forslag til endring av rutiner for 

gebyrinntekter for landbrukssaker 

I henhold til forskrift om gebyr for behandling av 

konsesjonssaker og delingssaker etter jordloven (FOR -

2011-12-14-1336) skal det kreves gebyr for kommunens 

saksbehandling.  Satsene er kr 5000 for konsesjonssaker 



og kr 2000 for delingssaker. Til nå er det hver enkelt 

kommuneadministrasjon som har krevd inn gebyrene og 

inntekten er ikke tilfalt Follo landbrukskontor. 

Gebyrinntektene utgjør i størrelsesorden 150 000 i året. 

Siden gebyret skal dekke utgifter til saksbehandling mener 

landbrukssjefen at det er riktig at gebyrinntektene tilfaller 

Follo landbrukskontor i disse sakene siden all 

saksbehandling utføres av landbrukskontoret.   

Forslag til vedtak:  

Fra 2. tertial 2018 skal gebyrinntekter for landbrukssaker 

kreves inn av Follo landbrukskontor og føres med egen 

budsjettpost i regnskapet for landbrukskontorets 

ansvarsområde. 

Vedtak: 

Utvalget slutter seg til landbrukssjefens forslag, men 

med virkning først fra 2019. Dette fordi dette må 

innarbeides i kommunenes gebyrreglementer. Det må 

sørges for gode rutiner for å unngå sammenblanding 

med delingsgebyr etter plan- og bygningsloven. 

5 Forvaltningsrevisjon av 

landbrukskontoret - opplegg 

Ås. Ski Nesodden, Frogn og Vestby har gått sammen om å 

bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet Follo 

landbrukskontor. Ås kontrollutvalg vedtok i sak 29/17 å be 

Follo distriktsrevisjon IKS fremlegge prosjektplan. 

Prosjektplanen er vedlagt innkallingen. 

Utvalget tok planen til orientering. Eventuelle innspill 

gis til rådmannen i Ås før oppstartmøte. 

6 Eventuelt I forbindelse med rapportering av saker etter 

konsesjonsloven vedtok utvalget følgende: 

Mottak og behandling av egenerklæringer for 

konsesjonsfrihet for andre eiendommer enn 

landbrukseiendommer må være et tilbud til alle 

kommuner og arbeidet med dette må faktureres 

 

Sjur Authen orienterte om at ny juridisk rådgiver  Cecilie 

Svarød blir Vestbys representant i koordinerende utvalg 

 

 

 

Ås 2.3.2018 

 

Lars Martin Julseth 

landbrukssjef 
 


