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Kommunestyret

Rådmannens innstilling:
1. Felles landbrukskontor for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby

og Ås videreføres i henhold til vedlagte avtale om samarbeid etter
kommunelovens § 28–1b, administrativt vertskommunesamarbeid.

2. Avtalen avløser gjeldende avtale.
3. Ny kostnadsfordeling trer i kraft fra 01.01.2015.

Ås, 25.04.2014

Trine Christensen
Rådmann

Avgjørelsesmyndighet:
Kommunestyret

Behandlingsrekkefølge:
Hovedutvalg for teknikk og miljø
Formannskap
Kommunestyre

Vedlegg:
1. Avtaleforslag datert 24.03.2014 - Avtale om administrativt
vertskommunesamarbeid, 2. Gjeldende avtale 01.05.2009-01.05.2014 - Avtale om
interkommunalt landbrukskontor, 3. Fordeling av kostnader mellom kommunene, 4.
Selvkost landbrukskontoret 2014, 5. Uttalelse fra Frogn Bondelag datert 29.01.2014,
6. Uttalelse fra Ås Landbrukslag datert 30.01.2014

Øvrige dokumenter som ligger i saken: Ingen

Vedtak i saken sendes til:
Samarbeidskommunene
Landbrukssjef
Rådmann



14/00472-2 Side 2 av 5

SAKSUTREDNING:

Sammendrag:
Kommunene utfører en rekke oppgaver knyttet til landbruksforvaltning. I Follo har
kommunene, unntatt Enebakk, løst dette ved et felles landbrukskontor. Avtalen om
felles landbrukskontor i Follo utgår 1.5.2014. Det foreslås en ny avtale i tråd med
kommunelovens bestemmelser om vertskommunesamarbeid med Ås som
vertskommune. Navnet på kontoret foreslås endret fra landbrukskontoret i Follo til
Follo landbrukskontor. Vertskommunens kostnader til drift av kontoret dekkes i
henhold til ny dokumentasjon. Fordeling av kostnader mellom kommunene justeres i
henhold til ny gjennomgang av oppgaver. Avtalen foreslås å gjelde fortløpende, med
adgang til oppsigelse med 2 års varsel.

Bakgrunn:
Staten overførte ansvaret for kommunal landbruksforvaltning til kommunene i 1994.
Follo-kommunene, unntatt Enebakk, har fra 1994 samarbeidet om et felles
landbrukskontor med Ås som vertskommune. Fram til 1997 var det øremerket
tilskudd til kommunene for drift av kommunal landbruksforvaltning. Deretter gikk det
inn i rammetilskuddet. Nåværende samarbeidsavtale ble inngått i 1998. Det var en
5-årig avtale som siden er fornyet, sist i 2009.

Gjeldende avtale går ut 1.5.2014. Koordinerende utvalg har gitt sin anbefaling til
rådmennene før videre behandling i de 6 kommunestyrene.

I tråd med gjeldende avtale er det foretatt en vurdering av kontorets virksomhet før
utarbeidelse av forslag til ny samarbeidsavtale.

Fakta i saken:
Staten har overført det meste av ansvaret for forvaltning av lover, forskrifter og
økonomiske virkemidler for gjennomføring av landbrukspolitikken til kommunene.
Kommunene er førsteinstans med ansvar for saksforberedelse i alle saker som
gjelder landbruk, og avgjørelsesmyndighet i saker etter jordlov, konsesjonslov,
skogbrukslov med flere. Kommunen skal kjenne alle forskrifter som gjelder for
landbruksdrift og skal påse at disse blir fulgt.

Kommunen skal kunne gi brukerne veiledning om alle økonomiske virkemidler som
gjelder for jordbruk og skogbruk og skal behandle og avgjøre alle søknader om
tilskudd, refusjoner og erstatninger.

Landbrukskontoret i Follo utfører kommunale oppgaver innenfor landbruksforvaltning
for de samarbeidende kommunene. Landbrukskontoret i Follo dekker et område
med 135000 dekar jordbruksareal og 323000 dekar produktiv skog. Det var i 2012
324 jordbruksforetak og 1298 landbrukseiendommer innenfor området.

Landbrukskontoret deltar aktivt i planarbeid i kommunene. Kontoret har god
lokalkunnskap og kompetanse om jordkvalitet, eiendommer og virksomhet innenfor
LNF-områdene og områder for landbruk i kommunene. Dette er nyttig å ha med tidlig
i planprosessene.
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Landbrukskontoret er også viktige bidragsytere til vannområdene PURA og Morsa.
Miljøtiltak i landbruket er blitt stadig viktigere de siste årene og landbrukskontoret i
Follo har satt i gang og ledet flere miljøprosjekter. Dette har blant annet resultert i en
betydelig oppgradering av hydrotekniske anlegg i landbruket og dermed redusert
avrenning av jord og næringsstoffer til vassdragene.

Landbrukskontoret har utført viltforvaltningsoppgavene for Ås kommune

Kontoret har i dag 6 ansatte og hadde et budsjett for 2013 på 4,6 millioner kroner.
Kommunene dekker nærmere 4,4 millioner etter en omforent fordeling. De siste kr
200 000 er gebyrer og andre inntekter som viltforvaltningen i Ås.

Landbrukssjefen har i dag delegert myndighet fra rådmennene til å behandle kurante
saker og saker av ikke prinsipiell betydning. I henhold til kommunelovens
bestemmelser om vertskommunesamarbeid skal delegasjon av myndighet gis fra
administrasjonssjefene i samarbeidskommunene til administrasjonssjefen i
vertskommunen. Denne videredelegerer myndigheten til landbrukssjefen.
Rådmannen i den enkelte kommune har instruksjonsmyndighet i saker som gjelder
egen kommune, jf. kommunelovens § 28-1 b, 4.- 6. ledd.

Ås kommune er vertskommune for landbrukskontoret, er arbeidsgiver og har
administrativt ansvar for kontoret. Dette innebærer å holde landbrukskontoret med
tilfredsstillende kontorer, arkiv-, IKT-, økonomi- og personaltjenester.
Landbrukskontorets husleie, er basert på en gjennomsnittlig husleie for området. I
tillegg har Ås kommune i 201 3 mottatt kr 90000 i betaling for øvrige tjenester, en
prisjustering av beløp fastsatt i gjeldende avtale.

Rådmennene i samarbeidskommunene utgjør selv eller ved stedfortreder et
koordinerende utvalg som avgir uttalelse til budsjettforslag, planer etc.

Kontorets inntekter er basert på en kostnadsfordeling etter gjeldende avtale.
Fordelingen bygger på overføringene til kommunal landbruksforvaltning ved
overføring av oppgavene fra staten. I avtalen fra 2003 er fordelingen justert ut fra en
sammenligning av kommunene med hensyn på jordbruksareal, skogareal, antall
landbruksforetak og folketall. I dag betaler Vestby, Ås og Ski 24% av kostnadene,
Frogn 1 6%, Nesodden 7% og Oppegård 5%.

Ved forrige rullering av avtalen i 2009 ble det foreslått å endre innholdet slik at
avtalen ble utformet i henhold til kommuneloven. Samarbeidet om felles
landbrukskontor er organisert nært opp til modellen som beskrives i kommunelovens
§28-1 , administrativt vertskommunesamarbeid. Selv om avtalen ikke ble endret, har
det reelt sett vært et administrativt vertskommunesamarbeid.

Vurdering:
I tråd med gjeldende avtale skal det innen avtalens utløp foretas en vurdering av
avtalen og virksomheten før avtalen eventuelt forlenges. Vurderingene er foretatt ved
drøfting i koordinerende utvalg og i rådmannsmøtet i Follo. Landbrukslagene i Follo
er også gitt anledning til å gi en uttalelse om felles landbrukskontor. Det har kommet
inn 3 uttalelser som alle anbefaler en videreføring av samarbeidet. Konklusjonen er
at samarbeidet fungerer godt og at landbrukskontoret fungerer etter hensikten. Det
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har klare fordeler å kunne opprettholde et landbrukskontor i Follo med flere stillinger
og et godt fagmiljø.

Avtalen er nå utformet i tråd med kommunelovens bestemmelser om administrativt
vertskommunesamarbeid. Dette vil sikre det juridiske grunnlaget for samarbeidet på
en bedre måte enn tidligere.

Kommunelovens §28-1b gjelder administrativt samarbeid og avgjørelser i enkeltsaker
eller typer av saker som ikke er prinsipielle. Det er ikke påkrevd med eget styre eller
utvalg. Det er ønskelig å opprettholde ordningen med et koordinerende utvalg for
landbrukskontoret bestående av rådmenn eller stedfortreder fra hver av kommunene.
Dette vil sikre kontakten mellom kommunene og kvalitetssikre virksomheten inkludert
økonomiplaner og budsjett/regnskap for landbrukskontoret.

Kostnadsfordeling til drift av kontoret er gjennomgått på nytt. Koordinerende utvalg
foreslår en justert fordelingsnøkkel.. Til grunn for dette ligger en beregning ut fra
arealer, antall jordbruksforetak, antallet landbrukseiendommer og befolkning. Det er
aktive landbrukseiendommer som genererer mest oppgaver for landbrukskontoret,
mens saker etter jordlov og konsesjonslov har størst sammenheng med antallet
landbrukseiendommer. Befolkningsstørrelse i seg selv har liten betydning for
oppgavene ved landbrukskontoret, men presset på arealene rundt tettstedene, med
ønsker om fradelinger, bruk av arealer til friluftsliv etc. kan gi økte oppgaver. Ut fra en
bred vurdering foreslår koordinerende utvalg en liten justering i kostnadsfordelingen.
For flere detaljer vises det til vedlegg 3. Forslag til nykostnadsfordeling mellom
kommunene: Vestby 24%, Ski 25%, Ås 23%, Frogn 15%, Nesodden 8%, Oppegård
5%.

Kommune % andel
2014

Kr 2014 Forslag ny
fordeling %

Kr 2015
unntatt event.
budsjettøkning

Endring fra
2014, kr

Vestby 24 1.051.200 24 1.051.200 0
Ås 24 1.051.200 23 1.007.400 -43.800
Ski 24 1.051.200 25 1.095.000 +43.800
Frogn 16 700.800 15 657.000 -43.800
Nesodden 7 306. 600 8 350.400 +43.800
Oppegård 5 219. 000 5 219.000 0
Sum 100 4 380 000 100 4.380.000

Ny avtale trer i kraft umiddelbart. Ny kostnadsfordeling trer i kraft 1.1.2015. Fra
1.5.2014 og ut året, dekkes merkostnaden av fondsmidler.

I gjeldende avtale er Ås kommunes refusjon for utgifter til administrative
felleskostnader som arkiv, IT, økonomiadministrasjon etc. fastsatt. Disse kostnadene
er økt med årene og Ås kommune har nå lagt fram ny dokumentasjon på kostnadene
til dette som grunnlag for ny avtale. Ut fra dokumentasjonen foreslås at
kostnadsdekning til Ås for disse kostnadene settes til kr 225 000, med adgang til en
prisjustering ut fra konsumprisindeksen.
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Oppsummering av endringer i forhold til gjeldende avtale:
1. Navnet på kontoret endres fra landbrukskontoret i Follo til Follo

landbrukskontor

2. Avtalen forankres i kommunelovens § 28-1b

3. Vertskommunens kostnader for fellesytelser, som arkiv, IKT, økonomi- og
personaltjenester settes til kr 225000 pr 1.5.2014. Beløpet kan årlig justeres i
takt med konsumprisindeksen

4. Fordelingen av kostnader mellom kommunene justeres slik:

Vestby: 24% (som før), Ski 25% (før 24), Ås 23% (før 24), Frogn 15% (før 16),
Nesodden 8% (før 7), Oppegård 5% (som før).

5. Avtalen gjelder fortløpende. Den enkelte kommune kan si opp sitt
deltakerforhold med 2 års varsel.

Koordinerende utvalgs konklusjon:
Koordinerende utvalg legger nå fram et forslag til ny samarbeidsavtale i henhold til
kommunelovens § 28-1b. Administrativt vertskommunesamarbeid. Det anbefales en
avtale uten tidsbegrensning, men med mulighet for kommunene til å si opp sin
deltakelse i samarbeidet med to års varsel.

Koordinerende utvalg mener ordningen med felles landbrukskontor for kommunene
Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås fungerer godt. Kontoret drives
effektivt innenfor de økonomiske rammene som disponeres.

Utvalget anbefaler at navnet på samarbeidet endres til Follo landbrukskontor.

Utvalget anbefaler at Ås kommunes kostnader til administrasjon, så som arkiv, IT,
økonomi- og personalforvaltning dekkes i tråd med ny dokumentasjon.

Utvalget anbefaler at fordelingsnøkkelen for kostnadene til driften av kontoret endres
i tråd med ny gjennomgang og beregning.

Konklusjon:
Follokommunene har samarbeidet i 20 år om et felles landbrukskontor. Kontoret er
godt fungerende og drives med lave kostnader. Den enkelte kommune vil ikke selv
kunne opprettholde samme kompetanse og lave kostnader som et samarbeid danner
grunnlag for.
Rådmannen tilrår at samarbeidet om felles landbrukskontor fortsetter og at vedlagte
forslag til revidert avtale legges til grunn.

Ikrafttredelse av vedtaket:
Ny avtale avløser gjeldende avtale. Ny kostnadsfordeling trer i kraft fra 01.01.2015.


