REFERAT FRA MØTE I DET KOORDINERENDE UTVALG FOR FOLLO
LANDBRUKSKONTOR

DATO:
19.02.2021

TID:
09:00 – 11:00

STED:
Teams

ANTALL
FASTE
MEDLEMMER:
6

NAVN:
ÅS: Nils Erik Pedersen
FROGN: Anne-Bergitte Thinn
NESODDEN: Grethe Hagbø
NORDRE FOLLO: Kjersti Gram Andersen
VESTBY: Oddveig Hallingstad Trovik
Landbrukssjef, Lars Martin Julseth

SAK
NR.:

EMNE:
1 Referat fra forrige møte

Vedtak: Referatet ble godkjent

2 Utkast årsmelding 2020 med
regnskapsoversikt

Utkastet ble gjennomgått og kommentert. Oversikten over omdisponert
areal må vente til SSB utgir Kostra-statistikk for 2020 i mars. Årsregnskapet
viser et underforbruk som overføres driftsfond. Driftsfondet er nå oppe i
18,8% av totalbudsjettet. Vertskommuneavtalen har en bestemmelse som
sier at hvis driftsfondet overstiger 15% skal dette tas opp som egen sak.
Vedtak:
Ferdig årsmelding sendes utvalget så snart den er klar. Årsmeldingen
refereres for politiske utvalg i kommunene. Om ønskelig vil landbrukssjefen
presentere meldingen i politiske møter. Landbrukssjefen ber om
tilbakemelding på dette. Årsmeldingen skal presenteres i Ås kommunestyre
23. mars.
Landbrukssjefen forbereder en egen sak om anvendelse av
landbrukskontorets driftsfond til neste møte.

3 Ny avtale om
vertskommunesamarbeid

Avtalen skal undertegnes av ordførere, 2 har signert, sendes videre*.
*Er nå sendt Vestby for underskrift av ordfører. Vestby sender videre til
Nesodden, derfra til Nordre Follo og retur til landbrukssjefen.
Delegasjon fra kommunedirektører til kommunedirektør i Ås mangler
(Vestby*, Frogn og Nesodden). Kommunedirektøren i Ås har i brev minnet
om dette.
*Vestby har nå sendt delegasjonsbrev, Frogn og Nesodden mangler.

Nye dyrevernnemder i Østfold og Follo.
Mattilsynet oppnevner nye medlemmer, kommunene kan komme med
forslag. Forslag fra Vestby om at Follo landbrukskontor får i oppdrag å
foreslå kandidater på vegne av kommunene.
Vedtak:
Landbrukssjefen sørger for at det blir sendt inn forslag til Mattilsynet på nye
medlemmer i dyrevernsnemnd for Østfold og Follo fra
samarbeidskommunene.

4

5 Nytt fra landbrukskontoret

•

•
•

Eventuelt
7 Neste møte

Nye tiltaksstrategier for miljøvirkemidler
https://www.follolandbruk.no/2021/01/28/nye-strategier-for-brukav-miljotilskudd-i-follo/
Viltforvaltning i Ås og Frogn fra 2021
Kommende personalendringer ved landbrukskontoret:
Landbrukssjefen går av med pensjon ved slutten av året. Det
planlegges tilsetting av ny slik at en oppnår en måneds overlapping.

Ingen saker
Forslag: Fredag 28. mai kl 9 - 11

Ås 22.02.2021, Lars Martin Julseth, landbrukssjef

