REFERAT FRA MØTE I DET KOORDINERENDE UTVALG FOR FOLLO
LANDBRUKSKONTOR

DATO:
21.03.2019

TID:
13 - 15

STED:
Ås kulturhus, lille sal

ANTALL
FASTE
MEDLEMMER:
6

NAVN:
ÅS: NILS ERIK PEDERSEN
VESTBY: CECILIE SVARØD
SKI: HANS VESTRE
FROGN: ANNE-BERGITTE THINN
NESODDEN: GRETHE HAGBØ
OPPEGÅRD: ANNE HOLTEN
Landbrukssjef, Lars Martin Julseth

SAK
NR.:

EMNE:
1 Referat fra forrige møte

2 Årsmelding m regnskap 2018 - utkast

Vedtak/konklusjon:
Referatet godkjent.
Til pkt 3: Landbrukssjefen opplyste om at
klagesaksbehandling/delegasjon av myndighet fra rådmannen i Ski
til rådmannen i Ås (og videre til landbrukssjefen) er avklart.
Landbrukskontoret er delegert myndighet til å behandle alle saker
innenfor sitt område, herunder også klagesaker.
Årsmeldingen ble gjennomgått og følgende punkter følges opp av
landbrukssjefen:
 Årstall rettes.
 Det skal settes inn tall for å synliggjøre erstatningsbeløp for
avlingsskader i 2018.
 Det settes inn en forklaring på drivepliktsakene.
 Formålet med prosjektet «Skogbruk og publikum»
beskrives nærmere.
 Det redegjøres for bruksutbygging/tilleggsnæring, fordeling
av saker på kommuner.
Under gjennomgangen kom det også forslag om å holde kurs i
konsesjonsloven (søknadsplikt/fritak ved egenerklæring etc) for
saksbehandlere bygg/geodata.
Det ble også bedt om at prosjektet Skogbruk og publikum legges
fram som egen sak i et senere møte.
Landbrukskontoret følger opp.

3 Forvaltningsrevisjon av Follo
landbrukskontor. Behandling i
kontrollutvalg
4 Nye kommunale tiltaksstrategier for
miljøtiltak - prosess

5 Ledig stilling ved landbrukskontoret utlysing
6 Eventuelt

Ås 22.03.2019
Lars Martin Julseth
landbrukssjef

Vedtak:
Årsmeldingen godkjennes med gjengitte merknader. Endelig
versjon sendes koordinerende utvalg og refereres for
kommunestyrene.
Behandling og vedtak i Ås kontrollutvalg ble referert.
Vedtakene i kommunestyrene ble referert
Landbrukssjefen redegjorde for saken. Nye tiltaksstrategier for
miljøtiltak i landbruket 2020 -2022 utarbeides av
landbrukskontoret i samråd med faglagene. Legges fram for
behandling i politiske utvalg i nye kommunestyrer vinter
2019/2020
Landbrukssjefen orienterte. Koordinerende utvalg støtter beslutning
om å tilsette ny medarbeider i hel stilling. Koordinerende utvalg ser
ikke behov for å delta i tilsettingsprosessen.
Neste møte ble fastsatt til fredag 7. juni kl 9 - 12

