
FELLES LANDBRUKSKONTOR FOR KOMMUNENE FROGN, NESODDEN, 
OPPEGÅRD, SKI, VESTBY OG ÅS – vedlegg til saksutredning 

Fordeling av kostnader mellom kommunene 

Landbruket har ulik omfang og betydning i de 6 kommunene. Ut fra dette er det lagt til grunn 
en fordeling av kostnadene til felles landbrukskontor. Grunnlaget for beregning av 
kostnadsfordelingen er nå gjennomgått på nytt. 

Gjennom rammetilskuddet fra Staten får kommunene også midler til miljø- og 
landbruksforvaltning. I kostnadsnøkkelen for fordeling av rammetilskudd har området 
administrasjon, landbruk og miljøvern en vekt på 0,1. Området har 3 kriterier; basiskriteriet, 
antall innbyggere og landbrukskriteriet. Antall innbyggere teller mest (0,85), deretter 
basiskriteriet (0,12). Landbrukskriteriet teller bare 0,03, eller 3,1% av delkostnadsnøkkelen til 
administrasjon, landbruk og miljøvern. Dette betyr at det er de folkerike kommunene som får 
mest støtte, også til landbruksforvaltning, via rammetilskuddet fra Staten. Landbrukskriteriet 
betyr likevel en god del for enkelte kommuner. Landbrukskriteriet inneholder disse 4 
faktorene: samlet jordbruksareal, antall jordbruksbedrifter, antall landbrukseiendommer, 
kommunens totalareal. En rapport laget av Vista Analyse i 2013 på oppdrag fra Landbruks- 
og matdepartementet om utgiftsbehovet i offentlig landbruksforvaltning konkluderer med at 
en beregning av behov ut fra kriteriene produktiv skog og antall landbruksbedrifter kan brukes 
for å synliggjøre kostnadsbehovet. 

 

 Tot. Areal 
Km2 (%) 

Jordbr.areal 
Km2 (%) 

Prod.skog 
Km2 (%) 

Jordbruks- 
bedrifter 
ant (%) 

Landbruks- 
eiendommer 
ant (%) 

Innbyggere 
 
Ant (%) 

Vestby 133,0 
(22,9) 

36,0 (26,6)  76,1 
(23,5) 

90 (27,8) 326 (25,1) 15600 
(12,8) 

Ski 165,5 
(28,6) 

38,0 (28,0)  99,1 
(30,6) 

87 (26,8) 339 (26,6) 29300 
(24,0) 

Ås 101,3 
(17,5) 

39,1 (28,9)  45,7 
(14,1) 

86 (26,5) 258 (19,9) 17570 
(14,4) 

Frogn  84,7  
(14,6) 

15,7 (11,6)  44,7 
(13,8) 

41 (12,6) 184 (14,2) 15470 
(12,7) 

Nesodden  60,7  
(10,5) 

 5,3   (3,9)  36,2 
(11,2) 

17 (5,2) 151 (11,6) 18000 
(14,8) 

Oppegård  34,3   
(5,9) 

 1,4   (1,0)  21,6  (6,7)  3  ( 0,9)  40  (3,1) 25960 
(21.3) 

 
Sum 
Follo 

 
579,5 

 
135,5 

 
323,4 

 
324 

 
1298 

 
121900 

 

Tabellen viser fordelingen av arealer (kilde Skog og Landskap, Arealressursstatistikk 2012), 
jordbruksbedrifter, antall landbrukseiendommer (SLF 2012) og innbyggere i 
samarbeidskommunene (SSB 2013), prosent av totaltall for Follo i parentes. 



Vurdering 

Ser en på en kostnadsfordeling ut fra rene landbruksriterier går det fram at Vestby, Ski og 
Nesodden i dag betaler noe mindre enn beregnet, og at Ås, Frogn og Oppegård betaler noe 
mer enn beregnet. For Ås sin del kan det hevdes at det er visse fordeler ved å ha 
landbrukskontoret i kommunen (så sant kostnadene blir dekket).  De små kommunene kan på 
sin side dra betydelige fordeler av et større landbrukskontor med bred kompetanse i forhold til 
å ha en egen landbruksforvaltning tilpasset et lite omfattende landbruk.  

 

 Fordeling 
I dag, % 

Fordeling etter 
landbrukskriteriet 
 I 
rammetilskuddet 

Fordeling 
etter 50% 
(75%) 
landbr.krit.  
50% (25%) 
befolkning 

Fordeling etter 2 
kriterier: 
Produktiv skog og 
ant. 
jordbruksbedrifter 

Forslag 

Vestby 24 25,6 19,2  (21,3) 25,7 24 
Ski 24 27,5 25,8  (26,3) 28,7 25 
Ås 24 23,2 18,8  (20,3) 20,3 23 
Frogn 16 13,2 13,0  (13,0) 13,2 15 
Nesodden 7 7,8 10,9  (10,1) 8,2 8 
Oppegård 5 2,7 12,8   (8,9) 3,8 5 
 
Sum 
Follo 

 
100 

 
100 

 
100,5 (99,9) 

 
99,9 

 
100 

 

Tabellen viser fordeling av kostnader til felles landbrukskontor mellom 
samarbeidskommunene i dag og beregnet ved ulike kriterievalg. 

 

Antallet saker etter jordlov, konsesjonslov, skogbrukslov og odelslov som er de viktigste 
lovsakene landbrukskontoret behandler, fordeler seg på kommunene i tråd med antallet 
landbrukseiendommer. Antallet tilskuddssaker fordeler seg i tråd med antall 
jordbruksbedrifter. Nesodden og særlig Oppegård har få aktive bønder og få saker knyttet til 
landbruksforvaltning. Selv om det i Frogn er bare halvparten så mange jordbruksbedrifter som 
i de tre store landbrukskommunene, har Frogn et svært aktivt landbruk som medfør oppgaver 
for landbrukskontoret. Medvirkning i plansaker utgjør mest i de 4 største kommunene, og 
spesielt i forbindelse med kommuneplanrulleringer. Vannområdene PURA og Morsa 
medfører mange oppgaver for landbrukskontoret, særlig for kommunene Ski, Ås og Frogn. 
Fra 2015 kommer også Vestby med i vannområde Morsa og det forventes en opptrapping der. 
Befolkningsstørrelsen i kommunene har lite å si for oppgavene på landbrukskontoret. 

 

Lars M. Julseth 14.2.2014 


