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AVTALE OM INTERKOMMUNALT LANDBRUKSKONTOR FOR
M OTT ESTBY, SKI, AS, FROGN, NESODDEN OG OPPEGARD
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1. Deltakerkommuner
Mellom kommunene Frogn, Oppegård, Nesodden, Ski, Vestby og As er det inngått avtale
om drift av et interkommunalt landbrukskontor.

2. Formål og oppgaver
Formålet med avtalen er å samarbeide om et felles landbrukskontor med ansvar for de
kommunale og statlige tjenester og arbeidsområder i tilknytning til landbruket for
deltakerkommunene.

3. Organisering og bemanning
Landbrukskontoret organiseres som en egen kontorenhet under navnet «Landbrukskontoret
i Follo».

Landbrukskontoret ledes av Landbrukssjef som er daglig leder og som rapporterer til
Rådmannen i vertskommunen når det gjelder administrative forhold.

Kontoret har for tiden i alt 7 stillingshjemler. Endring i antall stillingshjemler forutsetter
enighet mellom deltakerkommunene.

Landbrukskontoret benytter lokaler i Ås kommune. Det kan inngås ny husleiekontrakt, men
ikke for lengre tidsrom enn perioden for denne samarbeidsavtalen.

4. Vertskommune
Ås kommune har som vertskommune følgende ansvar:

• Arbeidsgiveransvar
• regnskapsførsel
• forsikringsansvar
• andre administrative oppgaver
• IT-drift og telefonitjeneste

As kommune som vertskommune mottar et årlig tilskudd fra de øvrige kommunene på kr.
80.000,-, fordelt på hver kommune etter denne avtales fordelingsnøkkel.

Beløpet indeksreguleres. Overføringen fra de andre kommunene til Ås kommune skjer
innen 01.07. hvert år.
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5. Finansiering og kostnadsfordeling
Fordeling av kostnader mellom deltakerkommunene skal skje etter følgende
fordelingsnøkkel:

• Vestby kommune 24%
• Ås kommune 24%
• Ski kommune
• Frogn
• Nesodden
• Oppegård

24%
16%
7%
5%

Utgiftsfordelingen skjer etter det godkjente budsjettet. Mindre overskudd/underskudd i
forhold til budsjettet blir overført til året etter. Større overskudd/underskudd må tas opp til
behandling som egne saker.

Overføringen av driftsmidler fra de andre kommunene til Ås kommune skjer innen 01.07.
hvert år.

Konsesjonsgebyrer skal tilfalle de respektive kommuner. Konsesjonssaker som betinger
omfattende saksbehandling kan utløse krav om godtgjørelse fra landbrukskontorets side.
Slikt krav skal varsles før saksbehandling iverksettes.
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6. Koordinerende utvalg
Rådmennene i de deltakende kommunene utgjør i egen person eller med stedfortreder et
utvalg som skal koordinere virksomheten ved landbrukskontoret i forhold til alle
kommunene.

Utvalget betegnes med «det koordinerende utvalget for Landbrukskontoret i Follo».

Det koordinerende utvalget tar stilling til virksomhetsplaner og rapporter fra
landbrukskontoret og avgir uttalelser vedrørende budsjettforslag, årsrapport, regnskap etc.
Utvalget skal gis mulighet til mote med en representant ved nytilsettinger. Det avholdes
møter ved behov.

Landbrukssjefen har møte- og talerett på utvalgets møter og fungerer som sekretær.

7. Instruksjonsmyndighet
Rådmannen i den enkelte kommune har instruksjonsmyndighet i saker som gjelder egen
kommune.

Det vises ellers til pkt. 3, 4 og 6 over.

9. Deltakerkommunenes rettigheter og forpliktelser
Deltakerkommunene har rett til å få utført tjenester i forhold til formålsparagrafen og har
plikt til å dekke kostnader fordelt etter pkt 4 og 5, samt delta i koordineringen av kontoret i
henhold til pkt.6.
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10. Avtalens varighet
Avtalen avløser gjeldende avtale for en periode på 5 år, f.o.m. 01.05.2009 t.o.m.
01.05.2014.

Innen avtalens utløp foretas en vurdering av avtalen og virksomheten før avtalen eventuelt
forlenges.

Avtalen må sies opp minst ett år før den utløper. I motsatt fall gjelder avtalen for ett år av
gangen.
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