
 
 

REFERAT FRA MØTE I DET KOORDINERENDE UTVALG FOR FOLLO 

LANDBRUKSKONTOR 
 

 

 

 

DATO:  

 

 

TID: 

 

 

STED:  

ANTALL 

 FASTE 

 MEDLEMMER: 

20.05.2020  09:00 – 11:00 Digitalt møte TEAMS 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 godkjennes med følgende kommentar: I sak 4 står det at 

målet er at ny avtale om vertskommunesamarbeid skal til 

behandling i kommunestyrene før sommerferien. Dette må utsettes 

siden avtaleforslaget fortsatt er under utarbeidelse.. 

2 Årsmelding for Follo landbrukskontor 

2019 

Vedtak: 

Årsmeldingen godkjennes. Det presiseres at 1. setning under kap. 

3.1 Kommuneplanlegging gjelder landbrukskontorets deltakelse i 

kommuneplanlegging, ikke kommuneplanlegging generelt. 

3 Tertialrapport Follo landbrukskontor  

1. tertial 2020 

Vedtak: 

Tertialrapporten godkjennes. 

4 Ny avtale om vertskommunesamarbeid Utkast til avtale ble gjennomgått punkt for punkt. Det kom innspill 

fra flere av kommunene til flere punkter. Tillegg og nye 

formuleringer ble drøftet og godkjent av alle. 

Vedtak: 

Administrasjonen tar inn vedtatte tillegg og endrede formuleringer 

og sender ut et justert forslag til koordinerende utvalg til 

godkjenning på epost. Landbrukssjefen lager et felles saksframlegg 

for samarbeidskommunene. 

5 Budsjettforslag Follo landbrukskontor 

2021 

Vestby stilte spørsmål ved utgiften til administrative utgifter til Ås 

kommune og fikk tilslutning fra flere. 

Vedtak: 

Budsjettforslaget tas til orientering. Tilskuddet fra kommunene til 

landbrukskontorets drift i 2021 fastsettes som foreslått (5,2 mill kr) 



og fordeles som foreslått. 

Utgiftsposten «Adm. tilskudd til Ås» må forklares og drøftes 

nærmere. Økonomisjefen i Ås bes om å lage et notat der postene i 

regnestykket som er satt opp for Økonomi, Org-pers, arkiv og IKT 

forklares nærmere. Utvalget ber om en nærmere begrunnelse for å 

ta utgangspunkt i sumtall fra regnskapet for disse postene. Endelig 

budsjettforslag med utvalgets endringer gjøres ferdig og legges 

fram i neste møte i koordinerende utvalg. 

5 Tiltaksstrategier for miljøvirkemidler Vedtak: 

Utkast til nytt strategidokument for 2020-2023 legges fram til 

behandling i hovedutvalg i hver kommune med saksutredning som 

lagt fram av landbrukssjefen.  

7 Eventuelt Ingen saker 

8 Neste møte Forslag: fredag 4. september 2020 

 

 

Ås 20.05.2020, Lars Martin Julseth, landbrukssjef 


