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Landbruks- og viltforvaltningssaker - Saker som skal til 
politisk behandling 

 
Saksbehandler: Ellen Grepperud Saksnr.: 22/02899-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Hovedutvalg for næring og miljø 27.09.2022 

Kommunestyret             

 

 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Kommunedirektørens myndighet omfatter landbruks- og 
viltforvaltningssaker som avgjøres på bakgrunn av lover, forskrifter, 

reglementer, retningslinjer og andre politiske vedtak og hvor viktige 
skjønnsmessige sider ved avgjørelsen anses klarlagt. 

 

2. Kommunedirektøren skal legge fram alle landbruks- og 
viltforvaltningssaker som er av prinsipiell karakter, det vil si saker som 

kommer inn på politiske eller skjønnsmessige vurderinger eller 
prioriteringer som ikke er avklart, for politisk behandling.  

 
3. Ås kommune bruker landbrukskontoret som faginstans i alle saker som 

berører landbruksinteresser, inkludert jordvernsaker, og viltforvaltning. 

Det er spesifisert i samarbeidsavtalen om Follo landbrukskontor at bidrag 
til kommunal planlegging inngår i oppgavene til landbrukskontoret. Det er 

derfor ikke behov for å presisere dette i politisk reglement. 
 
 

Ås, 08.09.2022 
 

 
Tom-Arne Tørfoss Ellen Grepperud 
Kommunedirektør Virksomhetsleder  

 

Avgjørelsesmyndighet: 

Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 

Hovedutvalg for næring og miljø 
Kommunestyret 

 
Vedlegg: 
1. Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid 

2. Delegering av myndighet Landbruk 
3. Delegeringsreglement - landbrukssjef Ås 
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Saksbehandler sender vedtaket til: Follo landbrukskontor 

 
 

Saksutredning: 

 
 

Fakta i saken: 
Kommunestyret vedtok 23.03.2022 i sak 27/22 Politisk reglement følgende: 
 

1. Kommunedirektøren bes utrede og komme tilbake med svar på hvordan 
reglementet kan konkretisere hvilke landbrukssaker, herunder jord- og 

skogbruk og viltforvaltning, som skal behandles i HNM for å ivareta dette 
ansvarsområde. Denne konkretiseringen skal sikre en forutsigbar 

samhandling mellom landbrukskontoret og HNM, samt klargjøre hvilke 
reguleringssaker som skal videre til HTP. 
 

4. Kommunedirektøren bes utrede, gjerne i samarbeid med 
landbrukskontoret, hvordan reglementet kan sikre at landbrukskontoret 

brukes som faginstans i jordvernssaker og andre relevante saker der 
landbrukskontoret bør være saksbehandler for kommunen. 

 

Det vises også til verbalvedtak nummer 14 i kommunestyret, sak 92/21, 
handlingsprogram med budsjett og økonomiplan, datert 14.12.2021: 

 
Kommunestyret ber kommunedirektøren legge fram en sak om 
landbrukskontorets kapasitet og rolle, samt det politiske handlingsrommet for 

kommunal landbrukspolitikk og viltforvaltning. 
 

Basert på disse bestillingene gir dette saksframlegget en beskrivelse av Follo 
landbrukskontors rolle og oppgaver, og kommunedirektørens vurdering og 
anbefaling til praksis for å avklare hvilke landbrukssaker som skal legges fram 

for politisk behandling i kommunen.  
 

Kommunenes oppgaver innenfor landbruksforvaltning er i stor grad bestemt av 
lover og forskrifter. Kommunene er førstelinjemyndighet i alle landbrukssaker og 
forvalter en rekke lover og økonomiske virkemidler som gjelder for landbruket. 

Follo landbrukskontor utfører kommunal landbruksforvaltning for Follo-
kommunene med unntak av Enebakk. Samarbeidet er organisert som et 

vertskommunesamarbeid etter kommunelovens § 20-2 med Ås som 
vertskommune, og er regulert i «Avtale om administrativt 
vertskommunesamarbeid, kommunale oppgaver på landbruksområdet for 

kommunene Frogn, Nesodden, Nordre Follo, Vestby og Ås» (vedlegg 1). Avtalen 
inneholder bestemmelser om kostnadsfordelingen mellom kommunene, og 

beskriver oppgaver og myndighet som er lagt til landbrukssjefen i Follo.  
 
Kommunestyret i hver av samarbeidskommunene har delegert myndighet til å 

treffe vedtak i landbrukssaker som ikke har prinsipiell betydning, ved å instruere 
kommunedirektøren i egen kommune om å delegere myndigheten til 

kommunedirektøren i Ås. Delegert myndighet til kommunedirektøren i Ås 
framgår i vedlegg 2. I samsvar med samarbeidsavtalen (vedlegg 1), har 

kommunedirektøren i Ås videredelegert myndighet til Follo landbrukskontor 
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(landbrukssjefen). Kommunedirektøren har samtidig delegert Ås kommunes 
landbruks- og viltforvaltningsoppgaver som ikke har prinsipiell betydning til 

landbrukssjefen i Follo (vedlegg 3). 
 
I samarbeidsavtalen (vedlegg 1) er det spesifisert at samarbeidet skal sikre en 

mest mulig enhetlig landbruksforvaltning i samarbeidskommunene. Dette har 
resultert i at det er sammenfall mellom samarbeidskommunene i hvilken 

myndighet som er delegert til landbrukskontoret (vedlegg 2). Follo 
landbrukskontor er en del av administrasjonen i kommunene Frogn, Nesodden, 
Nordre Follo, Vestby og Ås. 

 
Samarbeidet om Follo landbrukskontor har et formalisert samarbeidsforum, 

Koordinerende utvalg, hvor representanter for kommunedirektørene møtes for å 
drøfte saker av betydning for samarbeidet. 

 
Follo landbrukskontor inngår i kommuneadministrasjonen i hver av de fem 
kommunene, og er faginstans i alle kommunale saker som berører 

landbruksarealer eller landbruksinteresser. Landbrukskontoret har blant annet 
oppgaver knyttet til landbrukstilknyttet næringsutvikling, informasjon til brukere 

og bidrag til kommunal planlegging. Dette er spesifisert i samarbeidsavtalen 
(vedlegg 1). 
 

I tillegg til landbruksoppgavene, utfører Follo landbrukskontor den kommunale 
viltforvaltningen for Frogn og for Ås. 

 
Vurdering: 
Det er viktig at Ås kommune gjennomfører forvaltningen av sine 

landbruksoppgaver og utøver sin rolle som vertskommune for Follo 
landbrukskontor i henhold til avtalen om administrativt vertskommunesamarbeid 

(vedlegg 1). Samarbeidet skal sikre en mest mulig enhetlig landbruksforvaltning 
i samarbeidskommunene. Dessuten er både kommunene og Follo 
landbrukskontor avhengige av forutsigbarhet i oppgavegjennomføringen, og det 

er viktig å sikre en kostnadsfordeling som er, og blir oppfattet som rettferdig av 
alle samarbeidskommunene. Dette vil være vanskeligere å oppnå dersom det er 

sprik mellom kommunene i hvilken myndighet som delegeres til Follo 
landbrukskontor og hvis oppgavedelegeringen endres hyppig. 
 

I samsvar med kommuneloven, samarbeidsavtalen (vedlegg 1) og 
kommunedirektørens delegasjonsreglement (vedlegg 3) er landbrukssjefen i 

Follo delegert myndighet i saker som ikke har prinsipiell betydning. Dette er 
saker som avgjøres på bakgrunn av lover, forskrifter, reglement, retningslinjer 
og andre vedtak og hvor viktige skjønnsmessige sider ved avgjørelsen anses 

klarlagt. Prinsipielle saker, det vil si saker som kommer inn på politiske eller 
skjønnsmessige vurderinger eller prioriteringer som ikke er avklart, skal legges 

fram for politisk behandling. Eksempler på slike saker er kommunale strategier, 
kommunale forskrifter og omfattende landbruksveier.  
 

Vurderinger av hvilke saker som er av prinsipiell karakter drøftes regelmessig i 
Koordinerende utvalg for Follo landbrukskontor. Dette er viktig for å vurdere 

disse forholdene i lys av utviklingen i kommunenes utfordringer og behov, og for 
å sikre en mest mulig enhetlig praktisering i samarbeidskommunene. Dette 

saksframlegget har også blitt drøftet i Koordinerende utvalg. 
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Mengden lovpålagte oppgaver og kommunenes forventninger til 

landbrukskontorets tjenester har økt over tid. I 2019 ble antallet stillinger 
redusert fra seks til fem. Effektivisering av tjenestene har gjort dette mulig uten 
at det har gått på bekostning av de lovpålagte oppgavene. Behovet for å 

prioritere lovpålagte oppgaver, og nedprioritere andre oppgaver er imidlertid 
økende.  

 
Vekst i antallet landbrukssaker som legges fram for politisk behandling i Ås vil 
resultere i økt arbeidsbyrde for både administrasjonen og politiske utvalg. Av 

grunner som allerede er beskrevet, så vil eventuelle endringer i 
myndighetsdelegering i Ås få konsekvenser for samarbeidet om 

landbruksforvaltning i Follo. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Vedtak som resulterer i at saksomfanget til politisk behandling øker, vil gi økt 
arbeidsmengde for både administrasjonen og politiske utvalg, og kostnadsvekst.  

 
En eventuell endring av Ås kommunes praksis for delegering av landbrukssaker 

til kommunedirektøren vil kunne få konsekvenser for vertskommunesamarbeidet 
om landbruksforvaltningen. Dette kan få økonomiske følger ved at 
kostnadsfordelingen mellom samarbeidskommunene må endres.  

 
Miljømessige konsekvenser: 

Ikke relevant 
 
Alternativer: 

Et alternativ til dagens praktisering med å vurdere hva som er av prinsipiell 
karakter fra sak til sak, er å spesifisere i politisk reglement konkret hvilke 

landbruks- og viltforvaltningssaker som kommunedirektøren skal legge fram for 
politisk behandling. Kommunedirektøren mener imidlertid at dette vil være 
vanskelig å praktisere, ettersom det er nærmest umulig å gjøre en slik 

spesifisering for hele spekteret av saker innen landbrukskontorets 
myndighetsområde. En slik spesifisering i politisk reglement vil, som beskrevet 

over, også være problematisk for vertskommunesamarbeidet.   
 
Konklusjon med begrunnelse: 

Kommunedirektøren anbefaler at innstillingen til kommunestyret vedtas og 
legges til grunn for vurdering av hvilke landbruks- og viltforvaltningssaker som 

skal legges fram for politisk behandling. 
 
Dette vil legge til rette for en grundig og kostnadseffektiv landbruks- og 

viltforvaltning i Ås, og en videreføring av et effektivt vetskommunesamarbeid om 
kommunal landbruksforvaltning. Det vil gi forutsigbarhet for både 

administrasjonen og politiske utvalg. 
 
Kan vedtaket påklages? 

Nei. 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


