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Referatet ble gjennomgått
Vedtak: Referatet godkjennes
Landbrukssjefen beklaget at det var sendt ut tertialrapporter med feil i
regnskapsrapporten. Justert/rettet rapport ble lagt fram i møtet og
gjennomgått. Regnskapet viser et forventet mindreforbruk i 2020 som foreslås
overført til fond.
Vedtak: Tertialrapport 2. tertial 20920 godkjennes.
Godkjent rapport sendes ut med referatet.
Endelig utkast il ny avtale legges fram til godkjenning for koordinerende utvalg.
Rådmannen i Ås foreslår at punkt 5 i utkastet til ny avtale strykes da dette i stor
grad er sitat fra kommuneloven. Loven må uansett følges. Hvis det kommer
endringer i lovverket er det en ulempe om dette medfører at avtalen også må
endres. Omtale av klage og omgjøring av vedtak tas inn i saksutredningen for
kommunal godkjenning av avtalen.
Beregningsgrunnlaget for fordeling av kostnader mellom kommunene legges
som vedlegg til saksutredningen (jfr. epost fra Vestby).
Vedtak: Forslaget fra Ås fikk tilslutning fra utvalget. Endelig utkast til avtale
med utkast til saksutredning og vedlegg sendes av landbrukssjefen til de
respektive kommuner for godkjenning i kommunestyrene innen oppgitte
skrivefrister.
Budsjettforslag for landbrukskontoret 2021 legges fram til godkjenning.
Landbrukssjefen beklaget at det var sendt ut et forslag til budsjett for 2021
som bygget på feil i regnskapsrapporten for 2. tertial. Forslag i tråd med
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6 Eventuelt

7 Neste møte

foreløpig budsjett (framlagt i møte 20. mai) ble godkjent. Dette betyr ingen
økning i kommunale tilskudd til landbrukskontoret i 2021.
Endelig handlingsprogram med budsjett for 2021 sendes ut med referatet.
Overordnede strategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og
nærings- og miljøtiltak i skogbruket er til behandling i kommunene. Orientering
fra landbrukssjefen om status.
Hovedutvalg for næring og miljø (HNM) behandlet saken 26. mai og vedtok å
sende den ut på høring til miljø- frilufts- og landbruksorganisasjoner med
forslag til endringer. Det er kommet inn 2 høringsuttalelser.
Nordre Follo legger fram saken i møte i utvalg for klima, teknikk og miljø 16.
september. Frogn legger fram saken i hovedutvalg for miljø- plan- og
byggesaker 5. oktober.
Vestby behandlet saken i plan- og miljøutvalget 17.8. og vedtok rådmannens
forslag til strategier med en protokolltilførsel.
Nesodden har plan om å legge fram saken direkte for kommunestyret.
Kommunestyret i Frogn har vedtatt at viltforvaltningen i Frogn skal inngå i
vertskommunesamarbeidet om landbrukskontoret slik at kommunedirektøren
delegerer kommunale viltoppgaver til kommunedirektøren i Ås.
Landbrukssjefen skriver et utkast til tillegg til avtalen om
vertskommunesamarbeid som regulerer dette.
Forslag: Fredag 19. februar 2021.

Ås 04.09.2020, Lars Martin Julseth, landbrukssjef

