
 
 

REFERAT FRA MØTE I DET KOORDINERENDE UTVALG FOR FOLLO 

LANDBRUKSKONTOR - utkast 
 

 

 

 

DATO:  

 

 

TID: 

 

 

STED:  

ANTALL 

 FASTE 

 MEDLEMMER: 

28.05.2021  09:00 – 11:00 Teams 6 

 

 

Deltakere: 

  

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  Referatet ble godkjent 

2 Tertialrapport 1-2021 Landbrukssjefen gjennomgikk rapporten. Det ble stilt spørsmål ved 

det lave forbruket til kontordrift. Dette skyldes lav aktivitet på 

innkjøp hittil i år, mye er spart ved hjemmekontorer, mange 

utgiftsposter kommer senere på året. Periodisering gir ikke et godt 

bilde siden flere store utgifts- og inntektsposter kommer en gang 

pr år. 

Vedtak: tertialrapporten godkjennes 

3 Anvendelse av landbrukskontorets 

driftsfond 

Landbrukssjefen gikk gjennom notat om saken og foreslo at 7-

800 000 av driftsfondet brukes til å styrke bemanningen ved 

landbrukskontoret fra august 21 til august 22 pga av 

personalendringer og permisjoner. 

Vedtak: Driftsfondsmidler ut over 15% av budsjettet for 2021 

tilbakebetales til kommunene etter gjeldende fordelingsnøkkel. 

Inntil 400 000 av driftsfondet kan benyttes til å styrke 

bemanningen ved kontoret i 2021. 

4 Handlingsprogram og budsjett 2022, 

utkast 

Budsjettforslag ble framlagt av landbrukssjefen.  

Vedtak: tilskuddet fra kommunene til drift av landbrukskontoret 

økes ikke, men opprettholdes som i 2021 etter samme fordeling. 

Landbrukssjefen legger fram et justert budsjettforslag til neste 

møte der vedtaket om anvendelse av driftsfond legges til grunn.  

5 Hvor går skillet mellom kurante og 

prinsipielle saker? Drøfting 

Innledning ved landbrukssjefen. Det ble lite tid til diskusjon. Saken 

tas opp igjen på neste møte. Landbrukssjefens presentasjon 



sendes koordinerende utvalg med referatet 

6 Eventuelt Stillingsannonse – Nils Erik orienterte. Utlysing av stillingen som 
landbrukssjef skjer i august med intervjuer og innstilling i 
september, tiltredelse 1.1.2022. Intervjupanel: Nils Erik Pedersen, 
Anne-Bergitte Thinn og hovedtillitsvalgt i Ås kommune. 

7 Neste møte 02.09.2021 kl 13-15. Satser på fysisk møte i Ås 

 

 

 

 

Ås 28.05.2021, Lars Martin Julseth, landbrukssjef 


