
REFERAT FRA MØTE I KOORDINERENDE UTVALG FOR FOLLO 

LANDBRUKSKONTOR  - utkast 
 

 

 

 

DATO:  

 

 

TID: 

 

 

STED:  

ANTALL 

 FASTE 

 MEDLEMMER: 

07.09.2018  09.00 – 11.30 Ås kulturhus, lille sal 6 

 

 

NAVN: 

  

ÅS: TRINE CHRISTENSEN 

FROGN: ELI MOE 

VESTBY: CECILIE SVARØD 

NESODDEN: GRETHE HAGBØ 

OPPEGÅRD: KRISTIN SWENGAARD 

Landbrukssjef Lars Martin Julseth 

 

Forfall: 

SKI: Hans Vestre, Stein Edgar Engebretsen 

 

 

SAK 

NR.: 

 

EMNE: 

 

 

1  Referat fra forrige 

møte31.05.2018 

 

Vedtak: Referatet godkjennes 

2 Tertialrapport 2-2018 Rapporten ble gjennomgått. Det ble lagt vekt på grundig 

orientering om tørkesituasjonen i sommer og følgene av 

dette for landbruket i Follo og landbrukskontoret. 

Vedtak: Tertialrapporten godkjennes 

3 Handlingsprogram (HP) med 

budsjett for 2019 - forslag 

Forslaget ble gjennomgått. Det er ønskelig at det legges 

opp til målbare tiltak. Det vil lette rapporteringen og gi 

bedre grunnlag for å bedømme tilstanden på 

landbrukskontoret. Det ble etterlyst prosjektbeskrivelse, 

skriftlig materiale som viser resultater i prosjektet 

«Skogbruk og publikum». Dette legges ut på nett. 

Tiltaket møter i 3 politiske utvalg bør spesifiseres, hvilke 

utvalg, hvilke anledninger er det relevant for 

landbrukskontoret å møte. Spesielt viktig ved nye utvalg 

søm miljøutvalg i Ås, nye utvalg etter valget i 2020. 

Arbeidet med nye tiltaksstrategier for miljøvirkemidlene 

bør startes opp i høst, kommunene involveres. Vedtak 

senest 2. tertial 2019. Viltforvaltning tas inn i HP under 

miljøforvaltning.  

Koordinerende utvalg understreker viktigheten av 

etablererprosjektet under utviklingsoppgave 

næringsutvikling. Kommunale næringsrågivere bør med i 

prosjektet. Formuleringer under budsjettforslag om midler 



til arkivopprydding og om reduksjon i bemanning justeres. 

Vedtak: Innspill fra koordinerende utvalg tas inn.,  

Ferdig handlingsprogram med budsjett sendes 

koordinerende utvalg. Eventuelle merknader fra utvalget 

sendes landbrukssjefen innen 15.9. 

Budsjettet godkjennes som foreslått av landbrukssjefen. 

4 Orienteringssaker Forvaltningsrevisjon, landbrukskontoret. Oppstart var i 

juni 2018, ansatte på landbrukskontoret er intervjuet. 

Spørreskjema er sendt utvalgte brukere av kontoret, 

kommunepolitikere, medlemmer i koordinerende utvalg, 

m. fl. Prosjektrapport legges fram i oktober. 

 

Orientering om prosessen i Nordre Follo. Signaler som er 

gitt fra Ski tilsier at Nordre Follo vil fortsette samarbeidet 

om Follo landbrukskontor. 

 Eventuelt Neste møte: forslag: fredag 14.12.2018 

 

 

 

 

 

Ås 10.9.2018 

 

Lars Martin Julseth 

landbrukssjef 


