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1 SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER 

 

1.1 Sammendrag 

Kontrollutvalgene i fem kommuner – Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby – gikk høsten 2017 

sammen om å bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet Follo landbrukskontor. Ås kommune er 

vertskommune for Follo landbrukskontor, som har seks årsverk.  

 

Follo distriktsrevisjon IKS har følgende hovedkonklusjoner på de tre problemstillingene: 

 

Grønt 

 

 

 

1. Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, 

åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen? 

Follo landbrukskontor har etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og 

likebehandling i saksbehandlingen. Det er etablert rutiner for samarbeidet mellom 

landbrukskontoret og den enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir 

behandlet i henhold til rett regelverk. 

 

Gult 2. Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltakerkommune? 

Follo landbrukskontor ivaretar interessene til deltakerkommunene. De folkevalgtes 

mulighet for innsyn og kontroll med saksbehandlingen og driften er ivaretatt. 

Kommunikasjonen med deltakerkommunene kan likevel forbedres. 

 

Grønt 3. I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo 

landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i 

egen administrasjon? 

Effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo landbrukskontor oppnås 

sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon. 

Interkommunalt samarbeid i lokal landbruksforvaltning gir stordriftsfordel. 

 

Grønt Samlet sett 

Follo landbrukskontor drives i tråd med målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, 

redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst. Follo landbrukskontor er et veldrevet 

regionalt landbrukskontor. 

 

Rødt: lite godt; bør forbedres betydelig. Gult: ganske godt; bør forbedres noe. Grønt: meget godt. 

1.2 Anbefalinger  

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Follo landbrukskontor og deltakerkommunene å vurdere 

følgende tiltak:   

a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig. 

b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert tredje år. 

c. Ås kommune har delegert viltforvaltning til Follo landbrukskontor. De andre deltaker-

kommunene bør vurdere å følge etter.  

 

/s/     /s/ 

Steinar Neby      Didrik Hjort  

revisjonssjef    avdelingsleder for forvaltningsrevisjon   
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

 

2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og 

fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at 

kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-

trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-

går i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk 

vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."    
 

Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv. (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rap-

porteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder. Norges Kom-

munerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001; 2011), 

som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger 

denne standarden.  

 

Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder 

som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene 

skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området."  

2. Datagrunnlag/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans 

(gyldighet, validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennom-

føres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 

revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige 

avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." 

Rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av 

datagrunnlaget.  

7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssva-

ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Fem kommuner – Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby – gikk høsten 2017 sammen om å 

bestille forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. (Oppegård kommune avsto fra å delta.) 

Ås kontrollutvalg vedtok 12.12.2017 (sak 29/17) å be Follo distriktsrevisjon IKS fremlegge 

prosjektplan. Saksfremlegget opplyser: "De deltakende kontrollutvalgene har alle sluttet seg 

til Ås kontrollutvalg sitt forslag om følgende mål og problemstillinger: 
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Formål 

Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med målet om 

høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst. 

 

Problemstillinger 

1. Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og 

likebehandling i saksbehandlingen? 

a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den enkelte kom-

muneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold til rett regelverk? 

2. Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltakerkommune? 

a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med saksbehandlingen 

og driften ivaretatt? 

3. I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo landbruks-

kontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administra-

sjon?" 

2.3 Avgrensning og presisering 

De tre problemstillingene, der de to første overlapper noe, besvares slik: 

1. Saksbehandlingsrutiner: Norsk landbruk er i stor grad lov- og forskriftsstyrt og med 

begrenset lokalt handlingsrom.1 Sikrer landbrukskontorets rutiner effektiv (hurtig) og 

korrekt saksbehandling? Får gårdbrukerne god service?2 Saksbehandling av økonomiske 

og juridiske virkemidler beskrives, uten at revisor har gått ned i enkeltsaker.  

2. Ivaretakelse av deltakerkommunenes interesser: Opplever deltakerkommunene at de får 

gode innspill og veiledning fra landbrukskontoret; fungerer det som et kompetansesenter? 

Opplever folkevalgte at de har innsyn og kontroll med saksbehandling og drift? Her tar vi 

for oss arealforvaltning og natur- og miljøforvaltning. 

3. Effektiviseringsgevinst ved felles landbrukskontor: Har deltakerkommunene oppnådd 

en effektiviseringsgevinst i Follo landbrukskontor? Her ser vi også fremover; bør Follo 

landbrukskontor tilføres flere oppgaver?   

 

Forvaltningsrevisjonens kontrollperiode settes hovedsakelig til 2014–2018. Som bakteppe 

vedlegges oppsummering av god forvaltningsskikk og utviklingstrekk i Follos landbruk. 

2.4 Revidert enhet – organisering 

Vertskommune Ås viser Follo landbrukskontor slik i sitt organisasjonskart (rett under 

rådmannen): 

                                                 

1 Landbruk vil si jordbruk og skogbruk. Gårdsbruk, driftsenhet og landbruksforetak brukes synonymt i 

rapporten.  

2 Gårdbrukere (bønder) driver landbruksnæring i landbruksforetak. De er brukere av egen og ofte leid jord. 

Gårdbrukere er ofte også skogeiere.   



 Follo distriktsrevisjon IKS:                     Follo landbrukskontor 

 

6 

 
Ås kommunes administrative organisering. Kilde: As.kommune.no. Ås kommunes administrasjon omorganiseres 

1.1.2019. Follo landbrukskontor kommer trolig under kommunaldirektør for teknikk, samfunn og kultur. 

 

Follo landbrukskontors seks deltakerkommuner har hatt følgende befolkningsutvikling: 

 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk. 

  

Sum folketall i de seks kommunene har vokst fra 127 095 innbyggere per 1.1.2016 til 130 650 
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innbyggere per 1.1.2018, det vil si en befolkningsvekst på 2,8 % over toårsperioden. Kommu-

nene har hatt følgende befolkningsvekst over toårsperioden: 

 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk. 

2.5 Metode 

Kilder til revisjonskriterier er hovedsakelig Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommu-

neloven, 1993), Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, 1967), 

Kommunal- og regionaldepartementets veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 

a flg. (2010) og Melding til Stortinget (11 2016–2017) Endring og utvikling om en fremtids-

rettet jordbruksproduksjon. Sistnevnte gir en oppdatert innføring i mål og regelverk for land-

brukssektoren. 

 

Datakilder er intervju, dokumenter/nettsider (statlige og kommunale) og statistikk (Statistisk 

sentralbyrås Kostra-statistikk). Revisor har intervjuet syv personer i møte og telefonintervjuet 

én person. Revisor har nedskrevet og redigert uttalelsene; intervjuobjektene har fått tekstene 

til korrigering i epost-dialog.  

 

Follo landbrukskontors landbrukssjef arbeidet som landbruksdirektør hos Fylkesmannen i 

Oslo og Akershus til utgangen av 2009. Han var da leder for underdirektøren som revisor har 

benyttet som informant. Dette ble kjent for revisor ved avslutning av forvaltningsrevisjonen. 

Arbeidsforholdet ligger ni år tilbake, og de har aldri vært omgangsvenner, men for ordens 

skyld har revisor sendt revisjonsrapporten til fylkesmannens nåværende landbruksdirektør for 

verifisering. Landbruksdirektøren svarte (e-post 19.10.2018): "Innspill fra underdirektør 

Trond Løfsgaard til forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor er dekkende for landbruks-

avdelingens oppfatning, slik dette er framstilt i rapporten. Jeg har ingen tilføyelser eller 

korreksjoner." 

 

Follo landbrukskontor fikk sist utført en brukerundersøkelse i 2013. Dette er såpass lenge 

siden at revisor har gjennomført sin egen spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen var e-post-

basert (Questback). Undersøkelsen gikk til 30 personer som har kjennskap til Follo land-

brukskontor og dets samarbeid med kommunene: fem folkevalgte, fem rådmenn (koordine-

rende utvalg), fem ansatte i kommuneadministrasjonene, ti gårdbrukere (leder og nestleder i 
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lokale bondelag/landbrukslag) og fem skogbrukere (tillitsvalgte i Follo skogeierområde). 24 

personer svarte (80 %), hvilket er en høy svarprosent.3  

 

En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom revisjonskriterier og data-

grunnlag til vurderinger og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon 

sikres ved datainnsamling fra en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av 

tekstelementer og kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo 

distriktsrevisjon IKS. 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført med følgende fremdrift: 

 

Dato:  Aktivitet:  

12.9.2017: Ås kommunes kontrollutvalg vedtok formål og problemstillinger for 

forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor og inviterte de andre kommunene 

til å delta. 

12.12.2017: Ås kontrollutvalg ba Follo distriktsrevisjon legge frem prosjektplan.   

23.1.2018: Ås kontrollutvalg vedtok prosjektplan.  

12.6.2018: Oppstartsmøte med Ås kommunes rådmann Trine Christensen og landbrukssjef 

Lars Martin Julseth. 

21.6.2018: Intervjuer med skogbrukssjef/nestleder Morten Lysø, landbruksveileder (produk-

sjonstilskudd) Lene Thomas, landbruksveileder (hydroteknikk) Tormod Solem 

og rådgiver (naturforvaltning) Kristine S. Born. 

22.6.2018: Intervjuer med rådgiver (lovforvaltning) Stein Sæter og landbrukssjefen.  

17.8.2018: Telefonintervju med Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin underdirektør i land-

bruksavdelingen Trond Løfsgaard.  

20.8.2018: Intervju med Norsk Landbruksrådgiving Øst sin rådgiver korn Unni Røed (LNR-

rådgiver). 

21.8.2018: Spørreundersøkelse (Questback) utsendt.  

21.9.2018: Rapportutkast kvalitetssikret med landbrukssjefen.  

8.10.2018: Rapportutkast verifisert med økonomisjef Emil Schmidt i Ås kommune (rådman-

nens kontaktperson for forvaltningsrevisjonen), samt landbrukssjefen.  

16.10.2018: Rapportutkast sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksdirektør 

Morten Ingvaldsen.  

19.10.2018: Revisjonsrapport sendt rådmannen i Ås kommune til uttalelse.  

25.10.2018: Revisjonsrapport med rådmann i Ås sin uttalelse sendt til Follo Interkommunale 

Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  

8.11.2018: Presentasjon for kontrollutvalgsledere hos FIKS.  

27.11.2018: Ski kontrollutvalg (KU) – presentasjon og behandling.  

5.12.2018: Vestby KU. Og Frogn KU 10.12., Ås KU 11.12. og Nesodden KU 18.12.  
Personers navn oppgis første gang; deretter benyttes tittel. Like titler presiseres med personens hovedarbeids-

oppgave i parentes.   

 

Vi takker for godt samarbeid med Follo landbrukskontor og vertskommune Ås i forvaltnings-

revisjonen. Rådmannens uttalelse til revisjonsrapporten er vedlagt. 

  

                                                 

3 Gårdbrukere/skogbrukere og kommunale medarbeidere fikk anledning til å svare på alle spørsmål, men ble 

oppfordret til å svare "vet ikke" dersom spørsmålet var uaktuelt for dem. Samlet sett ble det svart 23,8 % "vet 

ikke", det vil si at gjennomsnittlig 18,3 personer svarte med tallkarakter på spørsmålene. Disse antas å ha 

kjennskap/kvalifisert oppfatning om Follo landbrukskontor på det enkelte spørsmål.  
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3 SAKSBEHANDLINGSRUTINER 

 

 

 

 

 

 

3.1 Revisjonskriterier 

 Follo landbrukskontors rutiner skal sikre effektiv (hurtig) og korrekt saksbehandling, det 

vil si rett anvendelse av lover, forskrifter og virkemidler i landbrukspolitikken, inkludert 

likebehandling av brukerne (gårdbrukerne) og kommunene. God forvaltningsskikk skal 

følges.  

 Rutiner for saksbehandlingssamarbeid mellom Follo landbrukskontor og kommune-

administrasjonen skal foreligge. 

 

Det heter følgende i kommuneloven § 28-1 b Administrativt vertskommunesamarbeid:  

1. "En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (verts-

kommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert 

myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av 

prinsipiell betydning."  

3. "Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkes-

tinget selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjons-

sjefen i vertskommunen.  

4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndig-

het der delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3.  

5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den 

delegerte myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte 

innbyggere."  

 

Kommunal- og regionaldepartementets veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 

a flg. (2010) opplyser:  

 "Den 1. januar 2007 trådte reglene i kommuneloven om vertskommunesamarbeid i 

kraft. Loven fikk med dette en generell adgang for kommunene til å samarbeide om 

lovpålagte oppgaver som innebærer mer eller mindre grad av offentlig myndighets-

utøvelse. Foreløpig kartlegging viser at modellen særlig er tatt i buk innenfor barne-

vern, men også innenfor landbruksforvaltning og andre områder der det treffes mange 

vedtak rettet mot enkeltindivid. […] Formalisert samarbeid mellom kommuner bygger 

på, og er avhengig av, gjensidig tillit og satsing fra kommunene. Samarbeidet bør 

forankres godt politisk og administrativt" (s. 5).  

 "Et vertskommunesamarbeid er ikke et eget rettssubjekt, men organisatorisk en del av 

vertskommunens virksomhet. […] Begrepet deltakerkommune brukes som et samle-

begrep om alle de kommunene som deltar i samarbeidet, dvs. både vertskommunen og 

samarbeidskommunene." (s.18) 

 "Modellen med administrativt vertskommunesamarbeid er særlig egnet for 

samarbeidsområder som er mer regelstyrte og som krever særskilt kompetanse for å 

bruke et faglig godt skjønn. Den er ikke tilpasset samarbeid hvor det er behov for 

politisk behandling av sakene." (s. 19)  

Problemstilling nr. 1:  Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, 

kvalitet, åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen? 

a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den enkelte 

kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold til rett regelverk? 

 

 



 Follo distriktsrevisjon IKS:                     Follo landbrukskontor 

 

10 

Melding til Stortinget (11 2016–2017) Endring og utvikling påpeker:  

 "Kommunene er vedtaksmyndighet for produksjonstilskuddene. Dette innebærer i 

grove trekk at kommunene har ansvar for veiledning, saksforberedelse og kontroll av 

søknadsopplysninger, å fatte enkeltvedtak i første instans, samt forberede eventuell 

klage til fylkesmannen." (s. 154)  

 "Forvaltningen av midlene åpner ikke for bruk av lokalpolitisk skjønn. Skjønnet er i 

hovedsak regelbundet i henhold til forskrift eller jordbruksavtale – i motsetning til 

'fritt skjønn' der lovbestemmelsen på vilkårs- og følgesiden helt overlater til forvalt-

ningen å avgjøre om lovens vilkår er oppfylt eller ikke." (s. 154)  

 "På grunnlag av en risikovurdering skal kommunene ved hver søknadsomgang plukke 

ut minst 5 pst. av foretakene til stedlig kontroll. Stedlig kontroll innebærer at 

kommunen må dra ut til foretaket for å gjennomføre kontrollen." (s. 155) 

 

Landbruks- og matdepartementet skjerpet kontrollkravet fra 15.10.2017. Rundskriv 2018-4 

sier det slik: "Kommunene skal gjennomføre kontroll av minst 10 prosent av foretakene som 

har søkt tilskudd per år. Med kontroll mener vi verifisering av informasjon for å sikre at 

korrekt informasjon legges til grunn for vedtak. Formålet med kontroll er… å bringe klarhet i 

om søkeren har gitt feil opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger, som er av betydning for 

vedtaket om tilskudd. Den risikobaserte kontrollen kan skje både ved bruk av stedlig kontroll 

og/eller dokumentkontroll."  

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Interkommunalt landbrukskontor 

3.2.1.1 Vertskommunesamarbeid 

Felles landbrukskontor for dagens seks kommuner har eksistert siden 1993. Kontoret het 

Landbrukskontoret i Follo til 2014, da navnet ble Follo landbrukskontor. Kommunene 

inngikk en ny avtale om felles landbrukskontor med virkning fra 1.5.2014. (Avtalen ble 

signert først 5.2.2015.)  

 

Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid (tre sider) inneholder 12 punkter (utdrag): 

1. Deltakerkommuner: "Deltakere i denne avtalen er kommunene Frogn, Nesodden, 

Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Ås kommune er vertskommune. Navnet på samarbeidet 

er Follo landbrukskontor." 

2. Rettslig grunnlag: "Samarbeidsavtalen har sitt rettslige grunnlag i lov av 25. septem-

ber 1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), § 28-1b. Administra-

tivt vertskommunesamarbeid.  

3. Formål: "Formålet med avtalen er å samarbeide om felles landbrukskontor med 

ansvar for alle oppgaver som er lagt til kommunene knyttet til landbruksområdet. 

Samarbeidet skal sikre høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusere sårbarheten og gi 

effektiviseringsgevinst."  

4. Vedtaksmyndighet: "Myndighet i landbrukssaker delegeres i henhold til kommune-

loven § 28-1b ved at kommunestyrene gir instruks til egen administrasjonssjef om 

delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen. Myndigheten gjelder enkelt-

saker og typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning." 

5. Koordinerende utvalg: "Samarbeidet skal ha et formalisert samarbeidsforum, 

koordinerende utvalg, hvor kommunens administrasjonssjefer, eller den administra-

sjonssjefen bemyndiger, møtes for å drøfte saker av betydning for samarbeidet, og for 
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å sikre at saker av prinsipiell betydning blir behandlet av kommunestyrene i samar-

beidskommunene. Utvalget gir uttalelser vedrørende budsjettforslag, årsrapport, regn-

skap etc., og gis mulighet til å delta med en representant ved nytilsettinger." 

6. Vertskommunens ansvar: "Vertskommunen har ansettelsesmyndighet og arbeids-

giveransvar for de ansatte ved landbrukskontoret. Follo landbrukskontor ledes av land-

brukssjefen, som har det formelle og daglige ansvaret for driften av kontoret. Land-

brukssjefens fullmakter framgår av delegasjonsreglement fra administrasjonssjefen i 

vertskommunen. Vertskommunen holder tilfredsstillende lokaler for landbrukskonto-

ret, fortrinnsvis i egne lokaler. Vertskommunen har arkivansvar for Follo landbruks-

kontor i henhold til arkivloven."   

7. Budsjett: "Inntekter og utgifter i vertskommunesamarbeidet inngår i budsjettet og 

regnskapet til vertskommunen. Budsjettprosessen følger tilsvarende prosess i verts-

kommunen. Mindre overskudd/underskudd overføres til året etter, større overskudd/ 

underskudd tas opp som egen sak." 

8. Beregning av kostnader: "Kostnadene ved driften av kontoret settes til faktiske 

kostnader med et påslag for fellesytelser som ikke kan knyttes til landbrukskontorets 

budsjett. Dette er fellesfunksjoner i kommunen som arkiv, økonomi- og personalfor-

valtning og IKT. Vertskommunens kostnader for fellesytelser er pr 1.5.14 satt til kr 

225 000 pr år. Beløpet kan årlig justeres i takt med konsumprisindeksen. Det beregnes 

markedsleie for kontorlokalene til landbrukskontoret."  

9. Fordeling av kostnader: "Fordelingsnøkkelen for de faste kostnadene er bestemt ut 

fra landbruksareal, antall landbruksforetak, antall landbrukseiendommer og befolkning 

i kommunene. Fordelingsnøkkelen kan revideres ved behov." 

10. Uttreden/avvikling av samarbeidet: "Den enkelte deltaker-kommune kan med 

skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i samarbeidsavtalen. Oppsigelsesfristen er 2 

år." 

11. Inntreden av nye deltakere: "Det er anledning til å innlemme nye kommuner i 

samarbeidet." 

12. Ikrafttredelse: "Avtalen trer i kraft 1.5.2014." 

 

Landbrukssjefen gir noen utdypende momenter:  

 Norske kommuner forvalter i landbrukssektoren økonomiske virkemidler (tilskudds-

ordninger) og juridiske virkemidler (jordlov, konsesjonslov og skogbrukslov mv.). De 

seks Follo-kommunene har delegert landbruksforvaltningen til Follo landbrukskontor. 

Unntaket er viltforvaltning, som bare Ås kommune har delegert til Follo landbruks-

kontor.  

 Koordinerende utvalg har en noe mindre rolle enn styret i et selskap; det er et kontroll-

organ som følger med på virksomheten og gir uttalelser til budsjettforslag og 

rapporter. Få enkeltsaker løftes opp til koordinerende utvalg. 

 Tidligere delegerte rådmennene direkte til landbrukskontoret. Med avtalen fra 2014 

kom vertskommunesamarbeidet i tråd med kommuneloven § 28-1 b. Alle deltaker-

kommunene har de siste par årene gått gjennom sine delegeringsreglement og delegert 

vedtaksmyndighet i kurante saker til rådmannen i Ås på aktuelle fagområder. De siste 

brikkene falt på plass 20.6.2018, da Ås kommunestyre vedtok en oppdatering av Ås 

kommunes reglementer. 

 Follo landbrukskontor er å betrakte som en del av samarbeidskommunenes administra-

sjon. Landbrukssjefen leder kontoret og rapporterer til rådmannen i Ås kommune. 

Vertskommunen har ansvaret for løsning av kurante saker (tas på fullmakt). Prinsi-

pielle (ukurante) saker skal sendes til politisk behandling i den kommunen saken 
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gjelder. 

 Honoraret til vertskommunen beløp seg til 240 000 kr i 2017. 

3.2.1.2 Samarbeidsrutiner 

Follo landbrukskontors samarbeid med deltakerkommunene fastsettes i Avtale om admini-

strativt vertskommunesamarbeid (2014). Samarbeidsavtaler med kommunene utover dette er 

ikke inngått, men samarbeidet er også nedfelt i landbrukskontorets rutinebeskrivelser, bl.a.: 

 Rutinebeskrivelse i byggesaker og delingssaker/dispensasjonssaker i LNF-område 

(2016) fastsetter at tiltakshaver skal sende bygge- og delingssøknad til kommunens 

plan- og byggesaksavdeling, som så ber om uttalelse eller vedtak etter jordlova fra 

Follo landbrukskontor.  

 Retningslinjer for søknad og behandling av landbruksveier (2018) fastsetter at land-

brukskontoret skal innhente uttalelser fra angjeldende kommune (plan- og byggesaks-

avdeling). 

  

Også kommuneplanene er sentrale styringsdokumenter i landbrukskontorets saksbehandling 

for deltakerkommunene. –I områder med arealformål LNFR i kommuneplanene er det i 

utgangspunktet bare tillatt med nødvendige tiltak for landbruk.4 Deling/omdisponering til 

boligformål er i utgangspunktet ikke tillatt. Søknader krever tillatelse etter jordlova og 

dispensasjon fra arealformålet etter plan- og bygningsloven. Når det gjelder søknader i strid 

med arealformålet i kommuneplanen, betrakter vi avslag som kurant, sier landbrukssjefen.  

 

Mange kommuner hadde tidligere egne landbruksplaner. I Follo har Ski kommune landbruks-

plan fra 2000, Frogn og Ås fra 2002 og Vestby fra 2006. Ingen av deltakerkommunene har 

oppdaterte landbruksplaner. Ved rullering av kommuneplaner har spørsmålet vært oppe i flere 

kommuner. –Vi er blitt enige om at det er bedre å ta landbruk med i kommuneplanene enn å 

lage egne planer for landbruk, selv om det har resultert i en mer begrenset omtale av land-

bruket, sier landbrukssjefen.  

3.2.2 Andre aktører 

3.2.2.1 Offentlige etater 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksavdeling har 19 ansatte og ledes av land-

bruksdirektøren.  

 

Statens kartverks matrikkel ble tatt i bruk av kommunene i 2017.5 Follo landbrukskontor 

registrerer alle landbrukseiendommer (eiendomsoverdragelse og tinglysning mv.) i matrik-

kelen. Landbrukskontoret registrerer i tillegg boligeiendommer i Ås kommune. 

 

Grensejusteringer mellom landbrukseiendommer i Follo vedtas av Akershus og Oslo jord-

skifterett. 

                                                 

4 LNFR: Landbruk, natur, friluftsliv, reindrift. Plan- og bygningsloven fastsetter dette som et arealformål for hele 

landet. I vår del av landet er det vanlig å kalle det LNF, selv om det strengt talt er en ufullstendig betegnelse.  

5 "Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, 

boliger og adresser. […] Sammen med Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og Folkeregisteret er 

matrikkelen et av Norges tre basisregistre", opplyser Kartverket.no.  
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3.2.2.2 Landbruksrådgivere 

Landbrukskontorene utarbeidet tidligere diverse driftsplaner, som dreneringsplaner/hydro-

tekniske planer, gjødslingsplaner og nydyrkings- og planeringsplaner, samt tegnet kart og 

hjalp bonden med å fylle ut skjemaer. Samtidig hadde landbrukskontorene kontrollmyndighet 

og innstilte på tilskuddsutbetaling for fylkesmannen.  

 

Landbrukskontorenes arbeid omfattet på 1990-tallet om lag halvparten landbruksrådgivning 

og halvparten forvaltning. Jordbruksforskriftene med hjemmel i forurensningsloven ble fra 

1.1.2001 delegert ned til kommunene. Kommunene overlot stort sett driftsplanleggingen til 

andre aktører. Gjødslingsplanlegging i regí av Follo landbrukskontor opphørte i 2015. Land-

brukskontorene er dermed blitt rene forvaltningsenheter. 

 

Driftsplanlegging i jordbruk er overtatt av regnskapsbyråer og Norsk Landbruksrådgiving.6 

Driftsplanlegging i skogbruk utføres av skogselskapene, som Viken Skog og SB Skog.7 

 

–Utskillingen av driftsplanlegging fra landbrukskontorene er fornuftig. Rådgivning og for-

valtning er jo forskjellige roller. Den private landbruksrådgivningen har samtidig blitt vide-

reutviklet, kommenterer rådgiver (lovforvaltning), som også er tillitsvalgt i Naturviterne.8  

 

–Follo er så heldig å ha Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i sin midte. 

Også Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ligger her og bidrar til et høyt landbruksfaglig 

nivå i regionen. Vi har dessuten veldig mange dyktige og framoverlente bønder i området, 

påpeker NLR-rådgiver.   

3.2.3 Økonomiske virkemidler 

3.2.3.1 Kontrollaktivitet generelt 

Landbruksdirektoratet utbetaler i normalår 50–60 mill. kr i tilskudd til landbruket (jordbruk 

og skogbruk) i Follo. De største statlige tilskuddspostene for landbruket er (rangert): 

1. PT: Produksjonstilskudd til jordbruket. 

2. RMP-tilskudd: Regionalt miljøprogram.  

3. SMIL-tilskudd: Spesielle miljøtiltak i landbruket. 

4. BU-midler: Bygdeutviklingsmidler.  

5. NMSK-tilskudd: Nærings- og miljøtiltak i skogbruket. 

6. Avlingsskadeerstatning.9 

 

Follo landbrukskontor er ansvarlig for forvaltning av disse statstilskuddene, herunder at 

mottakerne oppfyller vilkårene for tilskudd. Landbrukskontoret, som har seks årsverk, 

                                                 

6 "Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er paraply- og serviceorganisasjon for 11 regionale rådgivingsenheter med 

til sammen 29 000 medlemmer og 330 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og 

landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i 

landbruket. Ti medarbeidere holder til på hovedkontoret i Osloveien 1, 1433 Ås," opplyser Nlr.no. Norsk 

Landbruksrådgiving Øst (NLR Øst), som dekker Østfold, Akershus og søndre Hedmark, har kontor i Rygge.  

7 Skogselskapene er aksjeselskaper eid av skogeierne. I Follo har Viken Skog de siste årene stått for nesten 2/3 

av hogsten og SB Skog nesten 1/3; Glommen Skog og Nortømmer står for inntil 10 %. 

8 "Naturviterne er tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne", opplyser Naturviterne.no. 

9 I tørkeåret 2018 forventer Follo landbrukskontor å utbetale 20 mill. kr i avlingsskadeerstatning, som dermed 

blir nest største tilskuddspost i 2018. 
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benytter omlag tre årsverk på tilskuddsforvaltning, hvorav ca. 2,5 årsverk på jordbruksord-

ningene og 0,5 årsverk på skogbruksordningene og skogfond.10  

 

For produksjonstilskudd legger IT-systemet eStil-PT klare regler til grunn og gir feilmel-

dinger. Her er lite rom for vurdering, og én saksbehandler taster "godkjent". For SMIL-

tilskudd kreves søkers plan og landbrukskontorets utredning med vurdering.  

 

Før vedtak skjer feilretting; etter vedtak skjer kontroll. –Follo landbrukskontor har fra 2016 

økt kontrollaktivitetene etter tilskuddsutbetaling både i jordbruk og skogbruk. Vår kontroll av 

søknader om produksjonstilskudd er høynet fra 5 % i 2016 til 10 % i 2018. Samtlige SMIL-

tilskudd kontrolleres. Innen skogbruk utfører vi mer kontroll enn regelverket pålegger, 

opplyser landbrukssjefen.  

 

Landbrukskontoret drar ofte på befaring på gårdsbruk. Ansatte teller over besetning, kontrol-

lerer arealer/vekster og om vilkår for tilskudd er oppfylt. Noen kontroller resulterer i merkna-

der, advarsler om ting som må rettes opp eller avkorting av tilskudd, sier landbrukssjefen. 

 

Kornbruk kontrolleres hovedsakelig med dokumentkontroll på landbrukskontoret. –Da jeg 

begynte i 2001, baserte vi oss i stor grad på stedlig kontroll av gårdsbrukene. Det har skjedd 

mye digitalisering siden da. I dag er datafangsten langt mer omfattende, som i skattemeldin-

gene. Det hele er gjennomsiktig, og det er vanskelig å lure systemet. Med et par tastetrykk 

kommer f.eks. kornbrukets leveranser til mølla de senere årene opp, sier landbruksveileder 

(produksjonstilskudd).  

 

Tørkesommeren 2018 medfører den største avlingssvikten i norsk landbruk siden sommeren 

1947. –Knapt noe halm blir pløyd ned i år. Kornbønder tar vare på halmen, som sendes til 

husdyrbruk for vinterfôr, forteller NLR-rådgiver.  

 

Landbruksdirektoratet utbetaler erstatning for klimabetinget avlingsskade når avlingene ligger 

under 70 % av normal avling siste fem år. Lokal landbruksforvaltning innstiller om erstat-

ningsutbetaling; fylkesmannens landbruksavdeling fatter vedtak. 

 

–180 landbruksforetak i Follo (64 %) har meldt om avlingsskader. Landbrukskontoret må 

gjennomgå alle søknadene. Vi reiser ut og vurderer avlingsskaden og sjekker om søkeren har 

gjort det som kan gjøres for å redusere skaden. Vi har å gjøre med biologisk produksjon, så 

det må utvises skjønn, påpeker landbrukssjefen. 

 

–Follo landbrukskontor har gjort nødvendige grep for å klare denne store oppgaven, sier 

underdirektør i fylkesmannens landbruksavdeling.  

3.2.3.2 Produksjonstilskudd 

Årsmelding 2017 opplyser (s. 4). "Kontoret behandlet 291 søknader fra landbruksforetak om 

produksjonstilskudd (PT) i 2017. Det har vært to søknadsomganger. I mai ble det søkt om 

tilskudd til husdyrproduksjon og i oktober om tilskudd til planteproduksjon. 64 husdyrforetak 

søkte om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. […] Landbrukskontoret gjennomfører 

kontroll av 10 prosent av foretakene som har søkt tilskudd hvert år etter et risikobasert 

                                                 

10 Skogfond er skogeiernes tvungne fondsavsetning etter tømmeroppgjør (4–40 % av inntekt) til fremtidig 

skogtiltak, som planting, ungskogpleie og skogsveibygging. 
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uttrekk. I 2017 ble det gjennomført 29 kontroller, ved stedlig kontroll og/eller dokument-

kontroll. Det ble ikke oppdaget vesentlige avvik, men det ble gjort oppmerksom på mulig 

brudd på kravet om vegetasjonssoner mot vassdrag. […] Landbrukskontoret bruker ca. to 

månedsverk på saksbehandling, kontroll og feilretting til PT-ordningen." 

 

Landbruksdirektoratet utbetalte produksjonstilskudd til jordbruket to ganger i året til 2016. 

Fra 2017 gikk man over til én felles utbetaling årlig. Landbruksdirektoratet innførte samtidig 

et nytt IT-system for produksjonstilskudd – eStil-PT.11   

 

Fylkesmannens landbruksavdeling gir de kommunale landbrukskontorene tilgang til eStil-PT 

og veiledning i bruken av IT-systemet. Samarbeidet er nært. Landbruksavdelingen ser hvilke 

søkere som blir kontrollert, men ser normalt ikke detaljer i kontrollarbeidet.   

 

–Landbruksdirektoratets frister for når ting skal være ferdig, har lite slingringsmonn, men 

eStil-PT er et brukervennlig IT-system, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).  

 

Det er telledato 1.3. og 1.10. hvert år. Besetningen på telledatoen meldes inn og legges til 

grunn for søknaden. Gårdbrukeren har 14 dager til å korrigere beholdningstallene. Land-

bruksveileder reiser ut på feltkontroll hovedsakelig om høsten. –Gårdbrukeren må da forklare 

og dokumentere avvik fra tellingen, forteller landbruksveileder (produksjonstilskudd). 

 

Landbruksveilederen kontrollerer årlig ca. 30 landbruksforetak, hvorav ca. 10 med husdyr. 

Om lag tre har feil/mangler (10 %). –Avvik er som regel i gårdbrukerens disfavør. Han kan 

f.eks. ha kjøpt inn nye dyr etter telledatoen; for disse går han glipp av produksjonstilskudd. 

Gårdbrukerne fremstår som hederlige, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).  

 

–Av og til finner jeg at det mangler gjødselplan eller sprøytejournal, noe de skal ha for å 

motta produksjonstilskudd. Da blir det trekk, sier landbruksveileder. Landbruksdirektoratets 

norm er -20 % av hele produksjonstilskuddet per plan eller journal som mangler, men skjønn 

skal anvendes. –Ved første gangs forseelse trekker vi f.eks. 30 000 kr; ved gjentatt forseelse 

høynes trekket til 40 000 kr. Follo landbrukskontor har én til to tilfeller av trekk i året.  

3.2.3.3 Regionale miljøtilskudd (RMP) 

"Regionalt miljøprogram for Oslo og Akershus (RMP) gir føringer for årlige tilskudd til 

forurensningstiltak og kulturlandskapstiltak i jordbruket. I Follo ble det i 2017 utbetalt noe 

over 6,5 millioner til dette formålet, fordelt på 189 søkere. 65 % av foretak som søkte produk-

sjonstilskudd søkte også om RMP-midler. Det ble foretatt risikobasert kontroll av 9 foretak, 5 

% av søknadsmengden. […] Resultatene viste få avvik, små feil hos 3 foretak hvor forvalt-

ningen fulgte opp med rådgivning og veiledning", opplyser Årsmelding 2017 (s. 4).  

 

Landbrukssjefen utdyper: –RMP for Oslo og Akershus har fokus på avrenning/forurensning 

til vassdrag. Det gis tilskudd til buffersoner langs vassdrag og utsatt jordarbeiding (unngå å 

pløye om høsten). Andre fylker har ofte mer fokus på kulturlandskapstiltak.  

3.2.3.4 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) 

"Dette er midler til investeringer i varige miljøtiltak etter lokale føringer. I Follo er hydrotek-

niske tiltak prioritert og spesielt oppfølging av miljørådgiving i vannområdene PURA og 

                                                 

11 IT: informasjonsteknologi, inkl. kommunikasjon. eStil-PT er utviklet av Oracle for Landbruksdepartementet.  
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MORSA. Follo-kommunene har felles tiltaksstrategier og retningslinjer for bruk av midlene. 

[…] Nær 2,7 millioner ble innvilget, fordelt på 37 søknader. Mange planer innebærer store 

kostnader til utskifting av rørgater, kummer for overflatevann, avskjæringsgrøfter og repara-

sjon av erosjonsskader", opplyser Årsmelding 2017 (s. 5).   

 

SMIL-tilskudd dekker 50–70 % av kostnadene. Landbruksveileder (hydroteknikk), som er 

utdannet landbrukstekniker, forteller: –Jeg kontrollerer i terrenget at arbeidet er utført – 

sjekker alt og dokumenterer med bilder. Det hender at vi må avkorte tilskuddet i forhold til 

det som ble forespeilet gårdbrukeren i planleggingsfasen. Rutinebeskrivelse for SMIL ble 

fullført 1. halvår 2018. 

3.2.4 Juridiske virkemidler 

3.2.4.1 Saker etter jordloven 

"Kommunen fatter vedtak etter jordloven. De aller fleste sakene gjelder søknader om 

fradeling av areal fra landbrukseiendommer til boligtomter (§ 12). Der dette gjelder dyrka 

eller dyrkbar jord blir det også vurdering av omdisponering (§ 9). Omdisponering til annet 

formål forekommer også. Kommunen har også ansvar for å følge opp at dyrka jord drives (§ 

8), blant annet ved godkjenning av jordleieavtaler. I 2017 ble det behandlet 21 saker angående 

omdisponering og deling og 8 saker angående driveplikt. Saksbehandlingstiden på saker etter 

jordloven er vanligvis 3–4 uker", opplyser Årsmelding 2017 (s. 6).  

 

Deling av landbrukseiendom krever positive vedtak både etter Lov om jord (jordlova, 1995) 

og Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven, 2008). Annet 

lovverk kan komme i tillegg; f.eks. må Vegvesenet av og til forespørres om fradeling. 

 

–Vi forholder oss til jordlova, retninglinjer og rundskriv. Vi legger vekt på å likebehandle 

kommunene, poengterer rådgiver (lovforvaltning).  

 

Jordlova åpner for å ta bosettingshensyn ved vurdering av fradeling. Kommuner som har 

problem med å opprettholde bosettingen (utkantstrøk), kan benytte denne bestemmelsen, men 

i Follo er ikke bosetting et problem.  

 

–Staten har delegert delingssaker til kommunene, og dette medfører et visst spillerom for 

kommunal policy. Interkommunalt landbrukskontor medfører mer ensartet saksbehandling av 

delingssaker i en region, sier underdirektør i fylkesmannens landbruksavdeling.   

 

Søknader om deling av landbrukseiendom skal sendes til kommunen, noe Follo landbruks-

kontors nettsider gjør oppmerksom på. Kommunen koordinerer saksbehandlingen. Follo-

kommunene har utarbeidet et skjema for delingssaker. Rutinen er i hovedsak fulgt de siste 

fem årene. Rutinebeskrivelsen kom på plass i 2016 etter initiativ fra landbrukskontoret. Det 

administrative samarbeidet i delingssaker berøres jevnlig i koordinerende utvalg. 

 

Gårdbrukere er pålagt å drive hele jordbruksarealet. Hvis en gårdbruker bare sår halve arealet, 

kan naboer observere det, og det blir prat på bygda: –Nå er det tredje året han ikke har gjort 

noe på det jordet borti skogen. Det er vanlig at naboer tar kontakt med landbrukskontoret.  

 

–Vi tar da en befaring. Dersom tipset stemmer, skriver vi et brev til gårdbrukeren om at det er 

driveplikt; hvis han ikke selv har anledning, bør han vurdere å la nabobruket drive jorda, sier 
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landbruksveileder (produksjonstilskudd). Driveplikten kan oppfylles med tiårig bortleie. 

 

Landbrukskontoret mottar også noen henvendelser fra naboer som følger med på gårdsdriften.  

–Vi må av og til gjøre oppmerksom på at i NLF-områder er landbruksdrift i tråd med areal-

formålet. Innbyggere som bosetter seg i boliger der, må regne med kjøring av traktor og lukt 

fra fjøs, påpeker rådgiver (lovforvaltning).  

3.2.4.2 Saker etter konsesjonsloven 

"Kommunen fatter vedtak om konsesjon for erverv av eiendom. […] I 2017 behandlet konto-

ret 18 søknader om konsesjon for erverv av landbrukseiendommer… Saksbehandlingstiden 

for søknader om konsesjon er vanligvis ca. 4 uker", opplyser Årsmelding 2017 (s. 6).  

 

Saksbehandlingen innbefatter en vurdering av bo- og driveplikt. Ved husdyrproduksjon 

trenger dyrene tilsyn, og det er alltid fem års boplikt. I Follo er kornproduksjon mer utbredt, 

og her anses boplikten oppfylt for gårdbrukere som kjøper nabogård eller ved utleie av bolig 

(ikke personlig boplikt), samt at det gis en del unntak fra boplikt.  

3.2.4.3 Saker etter skogbruksloven 

"Landbrukskontoret gjennomførte i 2017 Landbruksdirektoratets opplegg for resultatkontroll 

skogbruk og miljø på 14 hogstfelt/eiendommer. Det ble registrert foryngelse under 'minste 

lovlige' på minst fem av feltene, ytterligere tre med dårligere foryngelse enn anbefalt, hogst i 

to registrerte nøkkelbiotoper og dype hjulspor over lengre strekninger ved en hogst", opplyser 

Årsmelding 2017 (s. 7).  

 

–Foryngelse er en viktig skogbruksoppgave. En del skogeiere sørger ikke for tilstrekkelig 

skogplanting, poengterer landbrukssjefen.  

 

Inngrep i skoger er regulert av Landbruks- og matdepartementets Forskrift om berekraftig 

skogbruk (2006), som er skogbrukets miljøforskrift. Forskriften fastsetter at hogstavfall på 

stier skal fjernes og hjulspor utbedres der de skaper nye bekker og hindringer for ferdselsårer.  

 

Follo landbrukskontor mottar 5–10 henvendelser årlig fra publikum om skogmiljø. –Mange 

henvendelser kommer rett og slett fordi det er hogd eller noen tror at hogstavfall skal "ryddes 

bort" fra hogstfeltet, sier skogbrukssjefen. Han kanaliserer ofte henvendelsene til Viken Skog 

og SB Skog mv. Landbrukskontoret er ute og befarer vedrørende 3–5 klager årlig. 

 

–Vi hadde to saker i mai 2018 der vi inspiserte i felten: manglende rydding av stier i Ski, og 

hjulspor etter hogst i Frogn. I sti-saken var skogeier innstilt på å rydde når skogbrannfaren 

avtok. I hjulspor-saken innrømmet entreprenøren feil og lovet reparasjon. Skogbruksnæringen 

tar stort sett de miljøhensyn som er pålagt, sier skogbrukssjefen. 

 

Rødhyll er et fremmed treslag som sprer seg hurtig i norske skoger, ikke minst i Follo. Arts-

databankens fremmeartsliste klassifiserer rødhyll i høyeste risikokategori (svært høy risiko).12 

–Kapping av rødhyll stimulerer til kraftigere vekst. Glyfosat-preparat (Roundup) er eneste 

kjente rasjonelle metode for å bekjempe arten, opplyser skogbrukssjefen. 

 

                                                 

12 "Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold," opplyser Artsdatabanken.no. 

Artsdatabanken er en etat under Klima- og miljødepartementet. 
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Mesteparten av Skis (og Enebakks) skoger faller innenfor Oslomarka og er dermed underlagt 

Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven, 2009). Alle hogstmel-

dinger må her godkjennes av Follo landbrukskontor. Klima- og miljødepartementet har for 

øvrig vernet ca. 3 % av Follos skoger (ca. 4 % i landet).   

3.2.4.4 Uttalelser til plan- og byggesaker 

"Det er rutine at landbrukskontoret får alle plan-, dispensasjon- og byggesaker som angår 

landbrukseiendommer i LNF-områder til uttalelse. Når det gjelder plansaker der arealbruken 

er avklart i kommuneplan er det sjelden landbrukskontoret har bemerkninger. I mange tilfeller 

gjelder det avklaring om et byggetiltak er i tråd med arealformålet landbruk. […] I 2017 har 

kontoret gitt skriftlig uttalelse til 35 byggesaker og 5 plansaker", opplyser Årsmelding 2017 

(s. 8).  

 

Delingssaker skal behandles både etter jordlova og plan- og bygningsloven. Grunneier søker 

sin kommune og forholder seg til byggesaksavdelingen. Der byggesaksbehandler ser at det er 

NLF-område, sender kommunen saken til landbrukskontoret for uttalelse eller vedtak etter 

jordlova. Rekkefølge i saksbehandlingen er fastsatt i rutinebeskrivelse. Landbrukskontorets 

lovforvaltning skjer dermed i samspill med plan- og bygningsavdelinger i kommunene.  

 

Søknader om bygging av driftsbygning og landbruksvei er unntatt fra jordlovsbehandling selv 

om tiltaket berører dyrket eller dyrkbar mark, da slike tiltak kommer inn under begrepet jord-

bruksprodukson. Oppføring av driftsbygning krever imidlertid tillatelse etter Plan- og byg-

ningsloven. Når en gårdbruker søker kommunen om å sette opp en driftsbygning i et område 

som i kommuneplanen er merket LNF-område (landbruk/natur/friluftsliv), skal det innhentes 

uttalelse fra landbrukskontoret. Landbrukskontoret uttaler seg om det landbruksmessige 

behovet for driftsbygningen og optimal plassering av den. 

 

Oppføring av en driftsbygning på dyrket mark er ikke ønskelig, men av og til ikke til å unngå, 

av hensyn til plassering på tunet og fordi dagens lastebiler trenger mer areal enn tidligere. –I 

dialog med gårdbrukeren forsøker vi å vri plasseringen til dårligere arealer, som berggrunn 

eller skogkant. Går ikke dette, tillater vi bygging av hele eller deler av driftsbygningen på 

dyrket mark, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).  

 

Bygging av boliger i LNF-område er langt mer strengt og krever dispensasjon fra regulerings-

planen. Bygging av en bolig nr. 2 (kårbolig) er innskjerpet av Landbruks- og matdepartemen-

tet; boligen må være nødvendig for landbruksdriften, noe som kan være tilfelle ved hus-

dyrdrift. I praksis bygges ny bolig i dag kun som erstatning for bolig som rives. 

 

Fradeling av eksisterende kårbolig er blitt lettere når den ligger unna tunet. For kårbolig som 

ligger i tunområdet, avslår Follo landbrukskontor som regel søknad om fradeling, fordi 

fradelingen ofte stykker opp tunet og forstyrrer landbruksdriften. –I første omgang er det 

gjerne en sønn/datter som vil arve/kjøpe kårboligen, men vi legger til grunn at eiendommen i 

fremtiden kan bli solgt, slik at fremmede folk kan bo rett ved lovebrua, sier rådgiver (lovfor-

valtning). 

 

–Jordlova skal beskytte dyrket og dyrkbar jord, samt andre produktive arealer, som skogareal. 

Hvis en gårdbruker søker om å fradele en uproduktiv fjelltomt inntil vei for boligbygging og 

tiltaket ikke er til ulempe for landbruket, gir jordlova ikke grunnlag for å nekte fradeling. 

Avslag må eventuelt gis med hjemmel i plan- og bygningsloven og kommuneplanen. 
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3.2.5 Saksbehandlingsrutiner 

3.2.5.1 Sak-/arkivsystem – digitalisering 

Sammen med Ås kommune tok Follo landbrukskontor i bruk sak-/arkivsystemet Public 360° 

(fra Tieto) i 2013. –Det var noen innkjøringsproblemer, men det har gått seg til. P-360° er bra 

når man har lært seg systemet, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).  

 

Alle landbrukskontorets dokumenter siden 2013 er arkivert digitalt (elektronisk). "Papirarkiv 

kan avvikles", står det i Handlingsprogram og budsjett 2019 (s. 6). Et gårdsarkiv med inntil 

50 år gamle papirdokumenter vil i 2019 bli overført til depotarkivet i Ås kommune. Land-

brukskontoret bruker i dag P-360° til all saksbehandling med søknader inn og informasjon ut.  

 

Landbrukssjefen ble 14.3.2018 enig med Ås kommune om at landbrukskontoret integreres i 

kommunens P-360° prodbase (database) i 1. kvartal 2019. Felles prodbase vil forenkle driften 

av landbrukskontorets sak-/arkivsystem. Landbrukskontoret skal betale inntil 50 000 kr som 

en engangsutgift for systemomleggingen i 2019. 

 

Ås kommune iverksatte SvarUt i 2014 og tar i bruk SvarInn i 2018.13 Dette er en IT-løsning 

som gir digital postgang gjennom Altinn eller Digipost. Dette medfører betydelig forenkling 

for landbrukskontoret.  

3.2.5.2 Fylkesmannens kontroll – lukking av avvik 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksavdeling utførte 5.11.2015 kontroll av 

tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket på Follo landbrukskontor – med hovedvekt på 

nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Tilsynsrapporten (10.12.2015) fastslo tre avvik 

og en merknad:   

1. NMSK – mangelfull dokumentasjon på at det søkes om tilskudd: Landbruksdirektora-

tets søknadsskjema skal alltid brukes. 

2. NMSK – manglende dokumentasjon på kontroll av tiltak: Fylkesmannen kritiserte 

Follo landbrukskontor for ufullstendig rapportering i Webskas, som er Landbruks-

direktoratets IT-system for behandling av skogtilskudd og skogfond. Man ønsket flere 

opplysninger om kontroll av ungskogpleie (avstandsregulering mv.). 

3. NMSK – Landbrukskontoret sikrer ikke at alle søkere får vedtak i NMSK-saker: 

Vedtak om tilskudd skal alltid dokumenteres med kvittering fra kommunens IT-

system, ikke bare Landbruksdirektoratets Webskas. 

4. Produksjonstilskudd – oppfølging av avvik: "Landbrukskontoret må følge opp og 

vurdere avkortning i tilskudd der avvik mellom søknad og faktiske forhold kan gi 

grunnlag for feilutbetaling." 

 

"Dersom tiltak gjennomføres slik dere har beskrevet i brev dat. 16.11.2015, anser vi at alle 

avvik er lukket og at merknaden blir fulgt opp på en god måte," avslutter tilsynsrapporten.  

 

Skogbrukssjefen kommenterer avvik nr. 1 og 3: 

                                                 

13 "KS FIKS Meldingformidler er en sentralisert løsning som formidler dokumenter mellom avsender og motta-

ker via ulike kanaler. Kommuner og andre kan benytte KS FIKS. SvarUt benyttes for utgående post, mens Svar-

Inn benyttes for innkommet post", står det på ks.no. KS er kommunesektorens organisasjon. Navnet var tidligere 

Kommunenes Sentralforbund (KS); i dag er navnet bare KS. 
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1. Landbruksdirektoratets skjema i 2015 var lite brukervennlig med felter hulter til bulter 

som skulle fylles ut av ulike aktører. Mange skogbrukssjefer utarbeidet derfor egne 

skjema. Follo landbrukskontor tok Landbruksdirektoratets skjema (LDIR-909) i bruk 

fra januar 2016. Skjemaet er nå langt mer brukervennlig. 

3. Landbrukskontoret startet i januar 2016 med å sende kvitteringer ved utbetaling av 

skogtilskudd og skogfond til absolutt alle – per e-post for brukere som har oppgitt 

dette og med papirpost til resten. NMSK- og skogfondvedtak journalføres i kommu-

nens sak-/arkivsystem, det vil si at vedtakene dobbeltregistreres i Webskas og P-360°.  

3.2.5.3 Ansattes kompetanse 

Landbrukssjefen er utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU). Han 

arbeidet i landbruksavdelingen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus til utgangen av 2009, 

senest som landbruksdirektør (avdelingsdirektør for landbruksavdelingen). 

 

Ansatte ved Follo landbrukskontor har høyere utdanning: Fem ansatte har mastergrad; den 

sjette har bachelorgrad. Landbrukskontoret har ikke en kompetanseplan, men ansatte drar på 

årlige kurs (skogkurs etc.) og konferanser (fellessamlinger hos fylkesmannens landbruks-

avdeling mv.).  

 

De seks ansatte er gjennomsnittlig 54 år gamle og har vært ansatt gjennomsnittlig 19 år. To av 

seks ansatte er kvinner. 

 

–De fleste ansatte ved Follo landbrukskontor har jobbet her i mange år og kjenner Follos 

landbruk ut og inn. Omfattende saker drøftes på mandagsmøter. Erfarne medarbeidere belyser 

saken med driftsenhetens historikk. Det tar tid å bli god på landbruksjuss; man bør ha vært 

gjennom noen saker. Som sist ansatt (2016) opplever jeg landbrukskontoret som et velfunge-

rende team med mye kollegaveiledning, sier rådgiver (naturforvaltning).  

 

Ansatte har god forståelse av forvaltningslovens etikk, som likebehandling. –Juridiske spørs-

mål må vi i stor grad finne ut av selv, men jurister i Ås og de andre kommunene bistår av og 

til, sier skogbrukssjefen. 

 

–Landbruksdirektoratets regelverk er omfattende og litt rigid. Med de ansattes erfaring og 

kompetanse har Follo landbrukskontor likevel meget god kontroll på regelanvendelsen, 

inkludert tilskuddsforvaltningen. Kontoret har ingen utfordringer på saksområder som vi 

kjenner til, uttaler underdirektør i fylkesmannens landbruksavdeling til revisor.  

3.2.5.4 Rutinebeskrivelser 

Landbrukskontoret oppdaterte alle sine rutinebeskrivelser og utarbeidet noen nye i 2017. 

Kontoret har i dag 24 rutinebeskrivelser. Rutinebeskrivelsene er arkivert på fellesområde på 

server, slik at de er tilgjengelig for alle medarbeidere. Landbrukssjefen vil i 2018 gjennomgå 

alle rutinebeskrivelsene og gjøre enkelte oppdateringer, samt datere og signere dem.  

 

Rutinebeskrivelser sprer kompetansen i teamet. –Rutinebeskrivelser er viktig for å få jobben 

gjort når medarbeidere har fravær. F.eks. har vi en rutinebeskrivelse for å utstede produsent-

nummer i Landbruksregisteret til nye gårdbrukere. Fra tid til annen får vi telefon fra gårdbru-

kere som står i kornmølla for å levere korn, men som mangler produsentnummer. Dersom 

landbruksveilederen er på ferie, er det kritisk, men med rutinebeskrivelsen klarer medarbei-

dere å registrere produsentnummer, forteller landbrukssjefen.   
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Et annet eksempel er autorisasjonsbevis for bruk av sprøytemidler (sprøytesertifikat): –Land-

brukskontoret skriver ut bevisene fra Mattilsynet, noe som tar ca. fire uker, men ved akutt 

behov kan landbrukskontoret gi midlertidig bevis for to måneder. Når jeg har ferie, kan 

medarbeidere se i rutinebeskrivelsen hvordan det gjøres, forteller landbruksveileder (produk-

sjonstilskudd).  

 

Rådgiver (naturforvaltning) savnet retningslinjer for skogsveier tilpasset lokale forhold. 

Landbrukskontoret utarbeidet retningslinjer, og kommunenes hovedutvalg vedtok dem. 

Retningslinjene fastsetter hvilken dokumentasjon som skal medfølge søknaden og hva som 

skal behandles politisk.  

 

Landbrukssjefen har laget en mal for rutinebeskrivelser. –Utfordringen er løpende tilføyelser 

til rutiner. Om sommeren har vi mer tid til å gå gjennom tekster. En årlig oppdatering av alle 

rutinebeskrivelser kan være en god rutine, sier rådgiver (naturforvaltning). 

  

Landbrukskontoret vedtar store tilskuddsbeløp og behandler saker som kan ha stor økonomisk 

betydning for søkeren, som fradeling av eiendom. –Nåværende landbrukssjef, som tiltrådte i 

2013, har et tydelig fokus på vår rolle som offentlig forvaltning, sier skogbrukssjefen. 

3.2.5.5 Likebehandling – habilitet 

Den tidligere kombinasjonen av rådgivning og forvaltning ved landets landbrukskontorer 

kunne skape habilitetsutfordringer. Med oppgaveendringen på 2000-tallet ble det løsere bånd 

mellom landbrukskontor og gårdbrukere. Landbrukskontorene kunne tidligere fremstå som 

landbrukets redskap; nå ble det tydeligere at de er kommunenes redskap.  

 

–Intensjonen med interkommunalt landbrukskontor var å spare penger, men en gunstig 

bieffekt er avstand til brukerne og likebehandling, sier landbrukssjefen. –Landbrukskontoret 

er i dag bevisst sin rolle som forvaltningsmyndighet og har høyt fokus på likebehandling.  

 

Hvem som mottar hva i statstilskudd, er offentlig tilgjengelig. –Politikere og allmenhet kan få 

innsyn i vår saksbehandling. Kameraderi med søker ville ha blitt oppdaget. Det er en fordel 

for tilliten til vår habilitet at ingen av oss er bønder, sier rådgiver (naturforvaltning). Ingen av 

dagens ansatte ved Follo landbrukskontor har landbrukseiendom i Follo eller nær slekt som er 

engasjert i landbruk i Follo.  

 

–Jeg har hatt tre sjefer siden 2001, og ingen av dem har hatt gårdsbruk i Follo; én var riktig-

nok bror av en gårdbruker. Hvis jeg føler at jeg har for nært kjennskap til en som søker 

produksjonstilskudd, kan jeg be en kollega behandle søknaden, men det har aldri skjedd. 

Inhabilitet har ikke vært noe problem ved Follo landbrukskontor siden 2001, og trolig heller 

ikke i 1990-årene, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).  

 

–Personlig integritet har vi hatt hele tiden, presiserer landbruksveileder (hydroteknikk), som 

har arbeidet ved Follo landbrukskontor siden 1992. –Jeg har aldri opplevd å få tilbud om en 

fordel for å ordne et vedtak, poengterer rådgiver (lovforvaltning).  

3.2.5.6 Klagebehandling 

Lovsaker 

Hvis grunneier klager på Follo landbrukskontors vedtak, behandler landbrukskontoret saken 

på nytt. Dersom vedtaket opprettholdes, går klagen videre til fylkesmannens landbruksavde-
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ling. Ski kommune vil først ha klagesaker til politisk behandling i utvalg for teknikk og miljø 

før de går til fylkesmannen; for de andre kommunene sendes klager rett til fylkesmannen.  

 

De siste 3,5 år har fylkesmannen behandlet følgende klager i lovsaker fra Follo:  

  

KLAGER FRA GÅRDBRUKERE I FOLLO – FYLKESMANNENS BEHANDLING 

Klager på enkelt-

vedtak i lovsaker 
2015 

(antall) 
2016 2017 2018 

1. halvår 

2015–18 
Sum 

Herav medhold for 

Follo landbrukskontor 

Jordlova 2 3 5 0 10 7 (70 %) 

Konsesjonsloven 1 0 0 0 1 0 (0 %) 

Skogbruksloven 0 0 1 0 1 0 (0 %) 

Sum 3 3 6 0 12 7 (58 %) 
Kilde: Follo landbrukskontor.  

Grunnlaget er ca. 70 enkeltvedtak per år etter jordlov, konsesjonslov og skogbrukslov, hvorav ca. 30 vedtak om 

deling og omdisponering etter jordlova, ca. 20 vedtak om konsesjon for erverv av landbrukseiendom, ca. 10 

vedtak om hogst innenfor Marka etter skogbruksloven og ca. 10 vedtak om landbruksveier.  

 

Tilskuddssaker 

–Follo landbrukskontor mottar svært få klager på tilskuddsvedtak, selv om søkerne har klage-

adgang og opplyses om det. Dette skyldes at regelverket er klart og at søkerne innretter seg 

etter det, opplyser landbrukssjefen. Han har gjennomgått saksbehandlingen av tre tilskudds-

ordninger i treårsperioden 2015–2017:   

 Produksjonstilskudd (PT): Follo landbrukskontor mottar ca. 350 PT-søknader per år, 

det vil si vel 1 050 søknader i treårsperioden. For 13 søknader ble tilskuddet avkortet 

på grunn av manglende gjødselplan eller plantevernjournal, noe regelverket krever; én 

av disse ble påklaget, men ikke tatt til følge. Fire søkte om dispensasjon fra søknads-

frist, hvorav tre ble avslått og én innvilget av fylkesmannen. 15 søknader kom på 

feilliste av ulike grunner (feil i søknad, feil av landbrukskontoret, feil oppføring i 

registre etc.), noe som førte til forsinket utbetaling.   

 Regionalt miljøprogram (RMP): Follo landbrukskontor mottar ca. 180 RMP-

søknader per år. RMP-tilskudd krever en grundig saksbehandling der mange søknader 

blir rettet i henhold til regelverket, som er noe komplisert. Landbrukskontorets 

justeringer og rettelser blir i all hovedsak godtatt av søker. Landbrukskontoret mottok 

to klager i treårsperioden, som ble avslått. 

 Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og drenering: Follo landbrukskontor mot-

tar ca. 25 SMIL-søknader per år, samt 10 søknader om drenering som er en beslektet 

tilskuddsordning. Tilskudd til SMIL og drenering diskuteres i forkant med gårdbruker 

og eventuelt planlegger. Én søknad i 2016 ble avslått; dette ble ikke påklaget. 

 

–Vi kunne ha avslått alle søknader med feil, deretter mottatt klage og laget klagesak, men dét 

ville være en firkantet forvaltning som ingen er tjent med, sier landbrukssjefen. –Men vi 

godtar ikke alle søknader som kommer fra brukerne. Vi etterlyser manglende opplysninger, 

retter feil og foretar en grundig saksbehandling. 

3.2.5.7 Service til gårdbrukerne 

Follo landbrukskontor har åpningstid mandag–fredag kl. 8.00–15.30. Gårdbrukere kan stikke 

innom spontant og snakke med saksbehandler; ofte får de hjelp med én gang. –Gårdbrukerne 

er nok fornøyd med denne servicen. De har som regel en annen jobb på dagtid, så de kommer 

ikke i utrengsmål. Alt foregår dessuten digitalt nå, sier landbruksveileder (produksjonstilsk.).  
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–Våre ansatte står på og holder fristene. Byggesaksbehandling kan ta ett år i noen kommuner; 

landbrukskontoret bruker én måned eller unntaksvis to måneder hvis vi må innhente flere 

opplysninger (sjekke fornminner el.l.). Jeg ser i grunnen ikke at landbrukskontoret kan bli mer 

effektivt, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).  

 

Norsk Landbruksrådgiving Øst sin rådgiver kjenner Follo landbrukskontor bl.a. fra vann-

miljøsamarbeidet (PURA). –I et aktivt jordbruksområde er det viktig å ha et aktivt landbruks-

kontor. Mitt inntrykk er at Follo landbrukskontors ansatte er faglig oppegående og tar tak i 

ting kjapt. De holdt f.eks. et informasjonsmøte om tørken i sommer. Sett fra mitt ståsted er det 

bare positivt å si om Follo landbrukskontor. Gårdbrukerne er godt fornøyd etter det jeg hører, 

sier NLR-rådgiveren. 

3.2.5.8 Brukertilfredshet 

Revisors spørreundersøkelse (Questback) inneholdt en del med gårdbrukerrelaterte spørsmål. 

Respondentene gir følgende snittskår her: 

 

 
Kilde: Revisors spørreundersøkelse (Questback), utsendt 21.8.2018. 30 mottakere, hvorav 24 svarte (80 %). 

Skala 1–6 (1 Stryk, 2 Lite godt, 3 Noen lunde, 4 Godt, 5 Meget godt, 6 Særdeles godt), samt "Vet ikke".  
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Til disse spørsmålene ga respondenter to kommentarer: 

 "Jeg får alltid god hjelp på landbrukskontoret. De gir alltid god informasjon om 

gjeldende regelverk og er alltid hjelpsomme og imøtekommende. Tilskuddssøknader 

og andre søknader behandles raskt." 

 "Kjenner lite til interne forhold og saksbehandling på kontoret. Inntrykket mitt er 

imidlertid at det er god kvalitet på saksbehandlingen og jeg er ikke kjent med at det 

foreligger klager eller misnøye med kontoret." 

3.3 Vurdering 

Kommunal- og regionaldepartementets veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 

a flg. sier (s. 26) at "avtalene som inngås er bilaterale mellom den enkelte deltakerkommune 

og vertskommunen, i motsetning til vertskommune med nemnd der avtalen er felles for alle 

deltakerne. Det betyr at det må inngås separate avtaler mellom hver enkelt deltaker og verts-

kommunen. Disse kan være likelydende" (s. 26). Follo landbrukskontors samarbeids-

kommuner har likevel valgt å inngå en felles avtale. Revisor antar at dette ikke er noen stor 

feil. En felles avtale er i hvert fall oversiktlig.  

 

De seks ansatte ved Follo landbrukskontor har høyere utdanning og årelang erfaring fra land-

bruksforvaltning. Med sin erfaring som fylkesmannens landbruksdirektør til 2009 har land-

brukssjefen utvilsomt tilført Follo landbrukskontor verdifull kompetanse. 

 

Follo landbrukskontors saksbehandlingsrutiner er betydelig utviklet de siste fem årene:   

1. I 2013 tok Follo landbrukskontor, sammen med Ås kommune, i bruk sak-/arkivsyste-

met Public 360°. Alle dokumenter etter den tid arkiveres digitalt.   

2. I 2016 lukket landbrukskontoret avvikene som fylkesmannens forvaltningskontroll 

påviste i november 2015.  

3. Fra 2016 er kontrollaktiviteten etter vedtak om tilskudd til jordbruk og skogbruk 

betydelig økt.  

4. I 2018 har landbrukskontoret fått på plass rutinebeskrivelser for det aller meste.  

 

Follo landbrukskontor har i 2017–2018 utarbeidet 24 rutinebeskrivelser. Revisor finner dem 

gjennomarbeidet og velskrevne. Noen betegnes "rutine" og andre "rutinebeskrivelse", men 

dette er mindre vesentlig.14 Av og til er det uklart om en rutinebeskrivelse er ferdig og god-

kjent. Årlig oppdatering av rutinebeskrivelser, f.eks. hver sommer, kan være hensiktsmessig. 

 

Follo landbrukskontor har 37,5 timers åpningstid per uke. Gårdbrukere kan gå innom og få 

hjelp med én gang. Landbrukskontoret har en saksbehandlingstid på normalt én måned i 

lovsaker. I tilskuddssaker holdes Landbruksdirektoratets frister. Follo landbrukskontor frem-

står som et kontor med hurtig og effektiv saksbehandling og høy service. Brukerundersøkelser 

vil trolig gi høy skår, men landbrukskontorets siste brukerundersøkelse ble utført i 2013.  

  

I revisors spørreundersøkelse får gårdbrukerrelaterte spørsmål en total snittskår på 4,9 (av 6), 

det vil si rett under "meget godt". Respondentene gir høyest skår til landbrukskontorets 

kompetanse, tilskuddsforvaltning og habilitet (rundt 5,2). De mener at kontoret i høy grad 

behandler sakene i henhold til rett regelverk (5,1), men gir likevel bare skår 4,3 for kontorets 

                                                 

14 Rutine vil si "arbeidsordning", ifølge Bokmålsordboka. Man kan ha en god rutine/praksis uten å ha det 

nedskrevet. Og rutinebeskrivelser stemmer ikke alltid med etablert praksis.   
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effektivitet, kvalitet, åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen. Et par forbedringspunkter 

er næringsutvikling (4,1) og informasjon (4,6).  

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksavdeling utførte i november 2015 kontroll av 

tilskuddsforvaltningen på Follo landbrukskontor med hovedvekt på nærings- og miljøtiltak i 

skogbruket. Tilsynsrapporten fastslo tre avvik og en merknad. Tre år senere er fylkesmannens 

landbruksavdeling langt mer positiv: –Follo landbrukskontor er et veldrevet regionalt land-

brukskontor, uttaler underdirektør til revisor.  

3.4 Konklusjon 

Etablering av interkommunalt landbrukskontor i 1994 og overføring av landbruksrådgivning 

til andre aktører på 2000-tallet ga en distanse til brukerne som bidro til likebehandling og 

habilitet. Kontorets saksbehandlingsrutiner er utviklet de siste fem årene – med digitale 

dokumenter, lukking av avvik påpekt av fylkesmannen, økt kontroll av tilskudd, og utarbei-

ding av rutinebeskrivelser. Ansatte ved Follo landbrukskontor fremstår med høy bevissthet 

om rollen som forvaltningsmyndighet. 

 

Follo landbrukskontors samarbeid med deltakerkommunene ble fastsatt i Avtale om admini-

strativt vertskommunesamarbeid (2014). Samarbeidet er også nedfelt i landbrukskontorets 

rutinebeskrivelser. Rutinebeskrivelse i byggesaker og delingssaker/dispensasjonssaker i LNF-

område fastsetter at tiltakshaver skal sende bygge- og delingssøknad til kommunens plan- og 

byggesaksavdeling, som så ber om uttalelse eller vedtak etter jordlova fra Follo landbruks-

kontor. Også kommuneplanene er sentrale styringsdokumenter ved landbrukskontorets saks-

behandling for deltakerkommunene. 

 

Landbrukskontoret har i lovsaker en saksbehandlingstid på normalt én måned. I tilskudds-

saker holdes Landbruksdirektoratets frister. Follo landbrukskontor har mottatt tre–fire klager i 

året og fått medhold av fylkesmannens landbruksavdeling i 58 % av klagene.  

 

Follo landbrukskontors forvaltning synes godt forankret i det nasjonale regelverket og i 

samsvar med god forvaltningsskikk. Saksbehandlingen holder høy kvalitet. Landbruks-

kontoret yter meget gode tjenester til gårdbrukerne. Follo landbrukskontor er et veldrevet 

regionalt landbrukskontor.  
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4 IVARETAKELSE AV DELTAKERKOMMUNENES INTERESSER 

 

 

 

 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

 Follo landbrukskontor skal fungere som et kompetansesenter for deltakerkommunene, 

som skal ha nytte av landbrukskontorets innspill til kommuneplaner mv. 

 Follo landbrukskontor skal informere godt om sin saksbehandling og drift.  

 Folkevalgte skal ha mulighet for innsyn og kontroll med Follo landbrukskontors saksbe-

handling og drift. Prinsipielle saker skal fremmes for politiske organer i deltaker-

kommunene. 

 

Det heter følgende i kommuneloven § 1: "Formålet med denne lov er å legge forholdene til 

rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og 

effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen 

av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til 

rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard." 

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Arealforvaltning 

4.2.1.1 Kommuneplanlegging 

"Kontoret deltar med faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale 

vannmiljøplaner m.m. […] Landbrukskontoret er et lokalt kompetansesenter for landbruket i 

samarbeidskommunene", opplyser nettsidene. 

 

Årsmelding 2017 opplyser (s. 8): "Landbrukskontoret har deltatt i kommuneplanprosesser i 4 

kommuner i 2017, Ski/Oppegård (Nordre Follo), Frogn, Nesodden og Vestby. Vi har deltatt 

på møter der det er gitt muntlige innspill og kontoret har i tillegg gitt skriftlige innspill."  

 

Kommunene har i kommuneplaner og områdereguleringsplaner nedfelt noe ulikt syn på spredt 

boligbygging: 

 Ski og Vestby har i flere tiår vært meget restriktive; boligbygging skal foregå på 

definerte boligfelt. 

 Frogn har åpnet for spredt boligbygging i nordre del av kommunen.  

 Ås har tillatt spredt boligbygging, men det er innstrammet i siste kommuneplan.  

 Nesodden har tillatt noe spredt boligbygging, men strammer nå inn.  

 

Kommunene retter seg i hovedsak etter Regional plan for areal og transport i Oslo og 

Akershus (2015), som legger stor vekt på fortetning og utbygging i nærheten av 

kollektivknutepunkter, især jernbanestasjoner. 

  

Problemstilling nr. 2: Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte 

deltakerkommune? 

a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med saksbehandlingen 

og driften ivaretatt? 
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–Follo landbrukskontors viktigste rolle i arealforvaltning er at vi deltar i kommuneplanproses-

sene. Vi trekkes nå inn i kommuneplanarbeidet mer enn for et par år siden. Men å følge med 

på seks kommuners planprosesser, kan være krevende. Dette er store prosesser med mange 

aktører der det kan være vanskelig å komme til orde. Landbrukskontoret har enkelte ganger 

mottatt områdereguleringsplaner først når de sendes ut på offentlig ettersyn, noe som er for 

sent, sier landbrukssjefen. Han minner jevnlig kommunene om at landbrukskontoret har en 

rolle i kommuneplanarbeidet.   

 

Skogbrukssjefen supplerer: –Mitt inntrykk er at kommunene opplever Follo landbrukskontor 

som sitt kompetansesenter for jord- og skogbruk, men det er litt opp til kommunene å bruke 

oss. Follo landbrukskontor har mye kontakt med en del ansatte i deltakerkommunene.  

 

–Ulempen med et interkommunalt kontor er at man havner litt på utsiden av kommunene. Vi 

må jobbe aktivt med relasjoner og nettverk med de seks kommunene. Det gjelder å bli kjent 

med ansatte. Ved personellutskifting i plan- og byggesaksavdelingene kan kommunikasjonen 

svikte. Enkelte kommuner har i 2018 invitert landbrukskontoret så mye at vi ikke rekker å 

delta på alt, sier rådgiver (naturforvaltning). 

 

Landbruksveileder (hydroteknikk) har samarbeidet med kommunenes geodata-avdelinger om 

utarbeiding av landbrukskart og oppdatering av kommunenes kartbaser i LNF-områder. 

 

–Ved siden av å forvalte de landbrukspolitiske virkemidlene i jordbruk og skogbruk, skal 

landbrukskontorene gi innspill til kommunenes arealplaner. Også på planområdet er vårt 

inntrykk at Follo landbrukskontor gjør en god jobb, sier underdirektør i fylkesmannens 

landbruksavdeling.   

4.2.1.2 Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord 

"I sum er det omdisponert 204 dekar dyrka og dyrkbar jord i Follo i 2017. I følge Kostratall 

(noe underrapportering er registrert) er det i perioden 2010 til 2017 omdisponert 737 dekar 

dyrka jord og 785 dekar dyrkbar jord i Follo, det aller meste ved regulering etter plan- og 

bygningsloven, svært lite ved omdisponering etter jordloven", sier Årsmelding 2017 (s. 8).  

 

Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk inneholder statistikken Kommunal forvaltning av 

landbruksarealer, som gir oversikt over søknader om omdisponering av dyrket eller dyrkbar 

jord i de seks Follo-kommunene: 

 2016: Seks søknader om omdisponering av dyrket/dyrkbar jord kom inn, hvorav fire 

ble avslått. To søknader ble innvilget – én i Ås og én i Oppegård.  

 2017: To søknader kom inn, som begge ble avslått. Intet landbruksareal ble omdispo-

nert i 2017.  

 

Nasjonal jordvernpolitikk ble innstrammet rundt 2005. –Follo landbrukskontor følger jord-

lova. I områder der arealformålet er landbruk, blir det som regel avslag på søknader om 

omdisponering av dyrket og dyrkbar jord. Svært lite areal omdisponeres etter jordlova i Follo. 

Omdisponering skjer hovedsakelig i kommuneplaner og områdereguleringsplaner. Follo land-

brukskontor gir innspill, men har som regel liten innflytelse på omregulering. Når kommune-

plan/områdereguleringsplan først har omdisponert dyrket areal til utbygging av samferdsel, 

næring eller bolig, gjelder ikke jordlova (jf. § 2), påpeker rådgiver (lovforvaltning).   

 

Follo landbrukskontor har hatt liten innvirkning på vedtak om to store omdisponeringer av 
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dyrket jord i Follo:   

 IKEA: Vestby kommunestyre omregulerte i 2016 Delijordet fra arealformål NLF til 

forretninger. IKEA har fått byggetillatelse til oppføring av varehus, forutsatt jordflyt-

ting til arealer som i dag ikke er dyrkbare.  

 E18: Statens vegvesen skal bygge ny E18 gjennom Follo. "Rundt 400 mål med dyrket 

mark ligger i veien for den nye, firefelts motorveien fra Østfold til Vinterbro", 

opplyser Østlandets Blad (30.8.2018). Også her planlegges jordflytting – av Samferd-

selsdepartementet i samråd med Klima- og miljødepartementet. 

 

Follo landbrukskontor har deltatt aktivt i planleggingsfasen av disse omdisponeringene, for å 

sikre best mulige landbruksfaglige løsninger.  

4.2.2 Natur- og miljøforvaltning 

4.2.2.1 Vannområdearbeid 

"Kontoret er engasjert i Vannområdet Morsa, hvor overordnet mål er å forbedre vannkvalite-

ten i Vansjø–Hobølvassdraget og kystområdene. Kontoret er representert i Temagruppe land-

bruk i dette vannområdet. Det var 3 møter i Temagruppe landbruk Morsa i 2017, hvor Follo 

landbrukskontor var arrangør av et av møtene. Det ble arrangert felles temagruppemøte for 

vannområdene Morsa og PURA i Son 31. mai. Hovedtema var bekker, vann, vassdrag med 

vegetasjon og kantsoner. I 2017 har 10 foretak og til sammen 44 eiendommer fått besøk av 

miljørådgiver med rådgivning om jordarbeiding, gjødsling, kulturlandskap og hydrotekniske 

tiltak. Landbrukskontoret har avtale med en miljøplanlegger som har laget 21 miljøplaner i 

Morsa i 2017. Av disse er 6 planer utført", opplyser Årsmelding 2017 (s. 10).  

 

Videre står det om vannområde PURA, som omfatter Gjersjøen, Årungen og Bunnefjorden: 

"Landbrukskontoret deltar i prosjektgruppe og leder Temagruppe landbruk. Det var 3 møter i 

temagruppe landbruk i 2017. Landbrukskontoret har gjennomført registrering og planlegging 

av miljøplaner på samtlige landbrukseiendommer som ønsket dette i vannområdet. 197 land-

brukseiendommer er miljøregistrert og 63 planer for hydrotekniske tiltak er utarbeidet av vår 

miljøplanlegger. Av disse er 50 planer blitt utført." 

 

Kommunene har gått sammen om å ansette to vannområdeledere.15 Follo landbrukskontor 

samarbeider med disse. Landbrukssjefen leder PURAs temagruppe landbruk. Begge vann-

områder har handlingsplan for landbruk. Gårdbrukerne oppfordres til å unngå høstpløying, 

som gir næringsavrenning til vassdragene. Landbrukskontoret har arrangert og deltatt på 

mange fagmøter sammen med bondelag om dette. 

 

–Vannmåling i Vansjø dokumenterer klar bedring i vannkvaliteten, påpeker landbruksveileder 

(hydroteknikk), som sitter i temagrupper landbruk for Morsa og PURA.   

4.2.3 Folkevalgtes innsyn og kontroll  

4.2.3.1 Informasjon fra Follo landbrukskontor 

Samarbeidet med deltakerkommunene avhenger av at disse kjenner til Follo landbrukskontor. 

Landbrukskontorets viktigste styringsdokumenter er:  

                                                 

15 Interkommunale vannmiljøsamarbeid i Norge kom på slutten av 1990-tallet. EUs vanndirektiv (2007) ble 

inkludert i Forskrift om vannforsyning og drikkevann i 2016. 
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 Tertialrapporter etter 1. og 2. tertial. 

 Årsmelding 2017 (17 sider) med regnskapsoversikt.  

 Handlingsprogram 2018. Budsjett 2018. Økonomiplan 2018–2021 (åtte sider). 

 Virksomhetsplan 2018 (fire sider).   

 

Dokumentene er inndelt i seks arbeidsområder: 

1. Økonomiske virkemidler – tilskuddsforvaltning – kontroll. 

2. Juridiske virkemidler – lovforvaltning.  

3. Arealforvaltning. 

4. Miljøforvaltning. 

5. Næringsutvikling. 

6. Økonomi og organisasjon. 

 

Handlingsprogrammet oppstiller under hvert arbeidsområde hovedmål, delmål, tiltak, 

utviklingsoppgave og resultatindikatorer.  

 

–Styringsdokumentene finnes på Follolandbruk.no. Jeg har også anmodet koordinerende 

utvalg om at årsmelding og delegerte vedtak legges frem for hovedutvalgene til orientering, 

sier landbrukssjefen.  

 

Koordinerende utvalg avholder møter hvert tertial. Landbrukssjefen forbereder saker og deltar 

som sekretær.  

 

Follo landbrukskontor kommuniserer også muntlig med kommunene: 

 Landbrukssjefen holdt i 2015–2017 fire presentasjoner om kommunenes landbruks-

oppgaver og landbrukskontorets virksomhet for hovedutvalg i Ås, Ski, Frogn og 

Oppegård kommuner. Han holdt en presentasjon for Frogn kommunestyre i 2016, som 

er det eneste kommunestyret som har forespurt ham. Han orienterte om landbruks-

kontorets virksomhet på kontrollutvalgenes fellesmøte i 2016. 

 I forbindelse med konkrete saker har landbrukssjefen stilt opp i hovedutvalg for 

teknikk og miljø i Ås kommune og utvalg for teknikk og miljø i Ski kommune. –Jeg 

stiller gjerne i hovedutvalgsmøter litt oftere, sier landbrukssjefen.  

 Landbrukskontorets ansatte har løpende kontakt med kommuneadministrasjonene, i 

første rekke virksomheter for plan, miljø, geodata og byggesak, samt kommunaltek-

nikk. Landbrukskontoret deltar i kvartalsvise møter i nettverk for miljørådgivere. 

Landbrukssjefen vil presentere landbrukskontorets oppgaver i forum for byggesaks-

behandlere i november.  

 

Follo landbrukskontor fikk nye internettsider i 2017 (Follolandbruk.no). Her opplyses at 

"Landbrukskontoret forvalter lover, forskrifter og virkemidler i landbrukspolitikken som 

gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene". Nettsidene er inndelt i seks faner:  

 Om Follo landbrukskontor – her finner man: Kontakt oss, Postlister, Kommunesam-

arbeid, Arbeidsoppgaver og Dokumenter.  

 Jordbruk: Under Søk om tilskudd/Produksjons- og avløsertilskudd, finner man 

eksempelvis tabellen "Når skal jeg søke om hva i 2018?" 

 Skogbruk. 

 Eiendom og næringsutvikling: Her finner man nettartikkelen "Næringsutvikling i land-

bruket". –Her kommer mer fokus på gründervirksomhet, opplyser rådgiver (lovforv.).  

 Natur og vilt. 
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 Kart.  

 

Nettsidene retter seg i stor grad til gårdbrukere. Her ligger 40 nettartikler og et stort antall 

arkiverte dokumenter med god søkefunksjon, samt mange lenker til eksterne sider.  

 

–Landbrukssjefen har de siste par årene forbedret rapporteringen med bedre struktur og 

sammenheng mellom dokumentene, samt bedre internettsider, oppsummerer skogbrukssjefen. 

4.2.3.2 Folkevalgtes innsyn i saker 

Vedtak etter jordlov og konsesjonslov legges etter hvert tertial ut på nettsidene (Om Follo 

landbrukskontor/Dokumenter). "Delegerte vedtak fra landbrukssjefen 1. tertial 2018" (tre 

sider) viser vedtakene fordelt på kommunene. Folkevalgte, innbyggere og journalister kan få 

tilsendt hele saken om de ønsker det.  

 

Ukentlige postlister produseres i P-360° og publiseres på Follolandbruk.no (Om Follo land-

brukskontor/Postlister). Postliste uke 39 (ti sider) viser inn- og utgående dokumenter. Interes-

serte kan kontakte landbrukskontoret og få digital tilgang til dokumenter. Personlige opplys-

ninger, som familierelasjoner, legeerklæring og kontoopplysninger, holdes tilbake (sladdes 

eller hele dokumentet unntas offentlighet). 

 

–Allmenhetens innsynsrett følger av offentlighetsloven. Folkevalgte, innbyggere og journalis-

ter får se alle dokumenter som de ber om å få se; det er ikke vanskelig. Men vi mottar i grun-

nen få innsynsbegjæringer. Flest innsynsbegjæringer får vi på skogsarbeid. Naturvernforbun-

det i Oslo/Akershus får innsyn i alle hogstmeldinger i Marka, opplyser landbrukssjefen.  

   

Allmenheten gis innsyn også på andre måter. Rådgiver (naturforvaltning) nevner en 

landbruksveisak i Ås: –Skogsveien kommer i et turområde, der skogeier i samarbeid med Ås 

turlag har lagt om stien. I slike saker sendes nabovarsel til naboer, men ikke til alle innbyg-

gere som kan være turgåere. En orienteringssak fremmes for Ås kommunes hovedutvalg for 

teknikk og miljø i september.   

4.2.3.3 Folkevalgtes kontroll 

Handlingsprogram og budsjett 2019 angir (s. 1) Follo landbrukskontors hovedmål: "Samar-

beidskommunene skal arbeide for å styrke og videreutvikle et bærekraftig landbruk i Follo. 

Follo landbrukskontor skal forvalte kommunenes oppgaver på landbruksområdet på en 

effektiv og faglig god måte." 

 

Follo landbrukskontor hadde tidligere et målkart basert på Ås kommunes målstyringssystem. 

–I 2017 utarbeidet vi i samråd med koordinerende utvalg et nytt resultatrapporteringssystem 

med nye målformuleringer, som stemmer mer med landbrukskontorets arbeidsfelt. Dette har 

vi brukt i Årsmelding 2017 og handlingsprogrammene for 2018 og 2019, sier landbrukssjefen. 

 

Saker av prinsipiell betydning (ukurante saker) skal legges frem til politisk behandling i 

deltakerkommunene. Landbrukssakene er gjerne lagt til hovedutvalg for plan, teknikk og 

miljø el.l., og de kan gå videre til formannskap og kommunestyre. Landbrukssjefen vurderer i 

samråd med rådmennene hvilke saker som er kurante og hvilke som er prinsipielle.  

 

En ukurant sak er eksempelvis et aksjeselskaps søknad om erverv av en landbrukseiendom i 

Vestby med dispensasjon fra boplikten. Landbrukssjefen var saksbehandler for konsesjons-
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saken, og rådmannen i Vestby kommune fremmet saken for formannskapet i september.  

  

–De aller fleste saker anses som kurante. Saker til politisk behandling forekommer meget 

sjelden – om lag én gang årlig per deltakerkommune, opplyser landbrukssjefen. Han har 

denne fireårsperioden ennå ikke hatt saker i alle kommunestyrer. –Fra 2018 legger vi også alle 

større landbruksveisaker frem til politisk behandling, noe vi har avklart med koordinerende 

utvalg.  

 

Revisors spørreundersøkelse inneholdt en del med kommunerelaterte spørsmål. Responden-

tene gir følgende snittskår her: 

 

 
Kilde: Revisors spørreundersøkelse. Skala 1–6 (1 Stryk, 2 Lite godt, 3 Noen lunde, 4 Godt, 5 Meget godt, 6 

Særdeles godt), samt "Vet ikke". Anonyme svar. 

 

Til disse spørsmålene gir respondenter fire kommentarer: 

 "Ref. spørsmål 3. Saksbehandling skjer delegert. Folkevalgte har ikke annet innsyn 

eller 'kontroll' her enn det de har for annen saksbehandling som skjer på delegert 

myndighet. Alle saker er imidlertid offentlige, og folkevalgte har som alle andre rett til 

innsyn. I fbm. tertial- og årsmelding rapporteres det også på vedtak slik at folkevalgte 

har oversikt over saker som behandles, og ev. kan gi tilbakemelding dersom de ønsker 

flere saker behandlet politisk (dvs. har mulighet til å vurdere landbrukskontorets 

vurdering av om saker er kurante eller ikke). Landbrukskontoret har også i noen grad 

dialog med rådmann/administrasjon i deltagerkommunene om slik vurdering – i 

forkant av behandling og som del av vurdering av om saker er kurante eller ikke." 

 "Av den lille erfaringen jeg har med dette, virker det som kommunen ikke bruker 

landbrukskontoret nok. De burde bruke det mer aktivt i saksbehandling og i utred-
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ninger. Virker som de ikke tenker på at de sitter på mye viktig kompetanse." 

 "Folkevalgte har lite med driften av kontoret, det er landbrukssjefens ansvar." 

 "Generelt godt samarbeid med leder og god dialog på overordnet nivå." 

4.3 Vurdering 

Follo landbrukskontor har i 2018 tre hoveddokumenter: Årsmelding 2017, Handlingsprogram 

2018. Budsjett 2018. Økonomiplan 2018–2021 og Virksomhetsplan 2018. Alle tre dokumenter 

er velskrevne. Revisor anbefaler imidlertid at dokumenter gis titler som er referérbare. Land-

brukssjefen vil forenkle handlingsprogrammets tittel til: Handlingsprogram og budsjett 2019.   

 

Koordinerende utvalg og landbrukssjefen har fokus på resultatstyring (tidligere kalt mål-

styring). Et nytt system for resultatrapportering for Follo landbrukskontor kom på plass i 

2017. Handlingsprogrammet oppstiller under hvert arbeidsområde hovedmål, delmål, tiltak, 

utviklingsoppgave og resultatindikatorer.  

 

Revisors spørreundersøkelse inneholdt noen kommunerelaterte spørsmål, der respondentene 

gir en total snittskår på 4,6 (av 6), det vil si "Godt+". Høyest skår (rundt 5,1) får landbruks-

sjefens ledelse av Follo landbrukskontor og sannsynligheten for at kommunen viderefører 

landbrukssamarbeidet fremover. Lavere skår får rutiner for samarbeid mellom Follo land-

brukskontor og kommunene (4,3) og landbrukskontorets innspill til kommuneplanlegging og 

byggesaksbehandling (4,5). Lavest skår får folkevalgte innsyn og kontroll med saksbehand-

ling og drift av landbrukskontoret (3,9).   

 

Follo landbrukskontor er et godt og tilgjengelig kompetansesenter for deltakerkommunene 

(skår 4,7), men samarbeidet er et forbedringsområde. Dette er ofte tilfellet for interkommu-

nale virksomheter, som følge av at de er organisert utenfor ordinær kommuneadministrasjon.  

4.4 Konklusjon  

Follo landbrukskontors Årsmelding 2017, Virksomhetsplan 2018 og Handlingsprogram og 

budsjett 2019 er informative dokumenter. Et nytt system for resultatrapportering for Follo 

landbrukskontor kom på plass i 2017. Koordinerende utvalg og landbrukssjefen har fokus på 

resultatstyring.  

  

Saker av prinsipiell betydning (ukurante saker) legges frem til politisk behandling i deltaker-

kommunene, som regel i hovedutvalg for plan, teknikk og miljø el.l. Saker til politisk behand-

ling har forekommet om lag én gang årlig per deltakerkommune. Fra 2018 legges alle større 

landbruksveisaker frem til politisk behandling i kommunene.  

 

Revisors spørreundersøkelse viser at landbrukssjefens ledelse av landbrukskontoret anses som 

meget god, og det er meget sannsynlig at kommunene viderefører landbrukssamarbeidet 

fremover. Lavest skår får folkevalgte innsyn og kontroll med saksbehandling og drift av 

landbrukskontoret. Med plassering utenfor ordinær kommuneadministrasjon er samarbeid 

med deltakerkommunene en kontinuerlig utfordring. Landbrukssjefen er opptatt av å være "på 

tilbudssiden" med informasjon. 
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5 EFFEKTIVISERINGSGEVINST VED FELLES LANDBRUKSKONTOR 

 

 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

 Follo landbrukskontors personellbruk (årsverk) skal være lavere enn før det interkommu-

nale samarbeidet startet.  

 Driftsutgiftene skal være på nivå med eller lavere enn i sammenliknbare kommuner og 

lavere enn i kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon.  

 

Kommunelovens formål (§ 1) er "å legge forholdene til rette for … en rasjonell og effektiv 

forvaltning av de kommunale… fellesinteresser".  

 

Follo landbrukskontors nettsider opplyser at "Målet for kontoret er å være et effektivt og 

faglig kompetent landbrukskontor for avtalepartnerne".  

5.2 Datagrunnlag 

5.2.1 Effektiviseringsgevinst ved felles landbrukskontor 

5.2.1.1 Historisk utvikling 

Staten ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus overtok 1.1.1981 de kommunale landbruks-

kontorene. Seks Follo-kommuners landbrukskontorer ble etter hvert sammenslått til ett statlig 

regionalt landbrukskontor med tilsammen 12,2 årsverk. Det regionale landbrukskontoret ble 

1.1.1994 igjen overført til kommunene. 

 

Landbrukskontoret ble gradvis nedbemannet. I 2012 gikk personellet ned fra syv til seks 

stillinger, som i dag. Dette tilsvarer gjennomsnittlig ett årsverk per deltakerkommune.  

 

–Et felles landbrukskontor kan ha flere ansatte og spesialiserte medarbeidere, noe som gir 

bedre faglighet og større effektivitet. Interkommunalt landbrukskontor har fordeler når det 

gjelder både kompetanse og kapasitet, påpeker landbrukssjefen.     

 

–Follo landbrukskontor er en robust organisasjon som takler oppgavesvingninger. Dette 

kommer godt med ved behandlingen av 180 avlingsskader høsten 2018, sier rådgiver (lovfor-

valtning).  

 

I Akershus har man regionale landbrukskontorer i Follo, Nedre Romerike (Lørenskog, 

Rælingen, Skedsmo og Nittedal, samt Oslo) og Øvre Romerike (Ullensaker og Gjerdrum).  

 

Fylkesmannens landbruksavdelings underdirektør kommenterer: –Utfordringen i kommunal 

landbruksforvaltning er at kommunene skal forvalte et stort antall statlige støtteordninger. 

Også i Akershus finnes kommuner med eget landbrukskontor med én ansatt, som må beherske 

regelverket på en lang rekke områder. Over slike små landbrukskontorer er det ofte en virk-

somhetsleder som ikke har landbruksfaglig bakgrunn. Kontoret er sårbart for endringer i 

Problemstilling nr. 3:  I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i 

Follo landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen 

administrasjon? 
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personell og oppgaver. Og faren for inhabilitet er noe større, som følge av nærhet i bygde-

samfunn og liten mulighet for medarbeidere til å overta saker. Interkommunalt samarbeid om 

regionkontor er en klar fordel etter landbruksavdelingens mening, uttaler underdirektøren. –Et 

minus ved regionale landbrukskontorer kan være at landbruket står noe utenfor kommunens 

øvrige arbeid med næringsutvikling.   

 

–Interkommunale løsninger har tvunget seg frem i landbruksforvaltning som i landbruksråd-

giving, kommenterer NLR-rådgiveren. –Follo har ikke så stort areal at det er nødvendig for 

kommunene å ha hvert sitt landbrukskontor. Et felles kontor gir bedre fagmiljø med mulighet 

for spesialisering og redusert sårbarhet, sier hun, men tilføyer: – Enebakk har eget landbruks-

kontor, og også dette ser ut til å fungere bra.   

5.2.1.2 Follo landbrukskontors driftsøkonomi i dag 

Regnskap 2017 

Follo landbrukskontors Årsmelding 2017 (23.3.2018) oppgir (s. 13) beløp som ikke stemmer 

helt med regnskapssystemet Agressos tall per 31.12.2017: 

 Sum driftsutgifter oppgis i årsmeldingen til 6 267 924 kr. Korrekt sum utgift er 

30.621 kr lavere.  

 Sum driftsinntekter oppgis i årsmeldingen til 5 998 176 kr. Korrekt sum inntekt er 

4.283 kr lavere. Refusjon miljøfond er presentert som en inntekt; regnskapsmessig sett 

er det bruk av fond. På den annen side er 40 152 kr i mva-kompensasjon (moms-

kompensasjon) ikke tatt med som inntekt.  

 Netto driftsresultat (merforbruk) oppgis i årsmeldingen til 269 748 kr. Korrekt drifts-

underskudd er 26 337 kr lavere. 

 

Landbrukssjefen forklarer at når han utarbeider årsmeldingen, trekker han ut hovedtall fra 

Agresso. –Jeg bruker tallene som er tilgjengelige når jeg lager årsmeldingen. Det regnskaps-

føres i Agresso stadig vekk, og det er Agresso som viser det offisielle regnskapet. Merverdi-

avgift er ikke tatt med verken som inntekt eller utgift (utgifter regnskapsføres eks. mva). 

Økonomiavdelingen fører regnskapet for landbrukskontoret. Det er mulig vi bør endre rutinen 

og be økonomiavdelingen utarbeide regnskapsoversikten for oss. 

  

Revisor oppsummerer Follo landbrukskontors regnskap 2017 slik (jf. Agresso): 

 Sum driftsutgifter: 6 237 303 kr. 

 Sum driftsinntekter: 5 993 893 kr. 

 Brutto driftsresultat: -243 411 kr. 

 Finansposter: 0 kr. 

 Netto driftsresultat: -243 411 kr. 

 Bruk av fond: 243 411 kr, hvorav 44 436 kr fra miljøfond og 198 975 kr fra driftsfond.  

 

Driftsutgifter 2016–2019 

Follo landbrukskontor har driftsutgifter på 6,5 mill. kr i 2018: 

 



 Follo distriktsrevisjon IKS:                     Follo landbrukskontor 

 

35 

 
Kilde: Årsmelding 2017. Handlingsprogram og budsjett 2019 (s. 7). (Regnskap 2017: korrigert beløp.) 

 

Lønnsutgiftene utgjør ca. 85 % av driftsutgiftene. Årsmelding 2017 oppgir (s. 15) at sykefra-

været var 1,0 % i 2015, 0,64 % i 2016 og 0,88 % i 2017.  

 

Driftsinntekter 2018 

Rundt 80 % av Follo landbrukskontors driftsinntekter kommer fra tilskudd fra deltakerkom-

munene. De seks kommunene innbetaler til sammen nesten 5,1 mill. kr i 2018, som fordeler 

seg slik: 

 

 
Kilde: Handlingsprogram og budsjett 2019 (s. 7).  

 

Inntekt fra refusjoner utgjør 1,1 mill. kr i 2018, herunder 825 000 kr for veterinærvakt, 

113.000 kr for viltforvaltning Ås, 100 000 kr for husleie PURA og 50 000 kr i tilskudd fra 

fylkesmannen. Brukerbetaling beløper seg til beskjedne 100 000 kr. Landbrukskontoret har 

noen få betalingstjenester, som erklæring om konsesjonsfrihet (200 kr) og saksbehandling av 
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SMIL-tilskudd. 

 

Gebyr for konsesjons- og delingssaker, som gir en inntekt på rundt 150 000 kr per år, har blitt 

innkrevd av hver kommune. –Landbrukskontoret utfører saksbehandlingen, så gebyrinntekten 

bør tilfalle vårt budsjett og regnskap. Koordinerende utvalg har vedtatt å innføre dette fra 

2019, sier landbrukssjefen. 

 

Driftsresultat og fond 2016–2019 

Driftsresultat (mer-/mindreforbruk) har utviklet seg slik: 

 

 
Kilde: Årsmelding 2017. Handlingsprogram og budsjett 2019 (s. 7).  

 

Follo landbrukskontor har to fond: 

 

 
Kilde: Handlingsprogram og budsjett 2019 (s. 7).  
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–Koordinerende utvalg følger nøye med på landbrukskontorets økonomi med handlingspro-

gram, tertialrapporter og årsregnskap. Stort sett har vi holdt oss innenfor budsjett. Drifts-

underskudd i 2017, 2018 og 2019 skjer planlagt og i samråd med koordinerende utvalg, som 

vektlegger at deltakerkommunenes tilskudd ikke bør øke mer enn 2,5 % per år. Miljøfondet er 

tiltenkt vannmiljøsamarbeidet, som har en satsning til 2020, opplyser landbrukssjefen.   

 

Effektivitet – kommunesammenlikning 

Revisors spørreundersøkelse inneholdt to spørsmål om Follo landbrukskontors effektivitet, 

der respondentene gir følgende snittskår: 

 

 
Kilde: Revisors spørreundersøkelse. Skala 1–6, samt "Vet ikke". Anonyme svar. 

 

Statistisk sentralbyrå oppgir følgende ressursbruk på landbruksforvaltning i kommunene: 

 

 
Kilde: Statistisk sentralbyrå: Kommunal forvaltning av landbruksarealer/Kostra/Utvalgte nøkkeltall. Nesodden, 

Ås og Vestby er i Kostra-gruppe 7. Frogn er i Kostra-gruppe 8. Ski og Oppegård er i Kostra-gruppe 13.   
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Enebakk kommune, som har eget landbrukskontor, brukte 0,4 % av netto driftsutgifter på 

landbruksforvaltningen i 2016; andelen sank til 0,1 % i 2017. Landbrukskontoret hadde 

ekstraordinære utgifter i 2016 som følge av personellutskifting, får revisor opplyst. 

5.2.2 Driftsendringer fremover 

5.2.2.1 Deltakerkommuner 

Fellesnemnda for Nordre Follo kommune gjennomgår alle interkommunale samarbeider.       

–Signalene tyder på at Ski og Oppegård fortsatt vil delta i Follo landbrukskontor. Men den 

sammenslåtte kommunen kan nok be om å regne over fordelingsnøkkelen, sier landbruks-

sjefen. 

 

Enebakk kommunes inntreden i Follo landbrukskontor har vært drøftet tidligere. –Døren står 

åpen for Enebakk kommune, sier landbrukssjefen.  

5.2.2.2 Arbeidsoppgaver 

Kommuner har plikt etter viltloven til å etterspore trafikkskadde dyr. Follo har mange veier og 

jernbaner, og det blir en god del utrykninger. Ås viltvakt ivaretar Ås kommunes ansvar for 

ettersøk av skadd hjortevilt utenom ordinær jakt. Seks personer (jegere) driver en døgn-

bemannet vakttelefon; for dette mottar de vaktgodtgjøring. Andre kommuner har en mer 

dugnadsbasert viltvakt. De som ringer til politiet og varsler om påkjørsel, oppgir ofte feil 

kommune. Politiet må ringe nedover viltvaktenes telefonlister. 

 

Ås kommune delegerte viltforvaltningen til Follo landbrukskontor for rundt ti år siden. Øvrige 

kommuner har beholdt oppgaven selv. Årsaken er tradisjoner for lokalstyre. Mye følelser kan 

knytte seg til viltforvaltning.  

 

Retningslinjer for hjortevilt (elg, hjort og rådyr) er utarbeidet i alle Follo-kommuner. Kommu-

nal administrasjon i forbindelse med elgforvaltningen er delegert til Follo landbrukskontor. 

Grunneierne i Follo elgregion utarbeider en bestandsplan som landbrukskontoret godkjenner. 

 

Rådgiver (naturforvaltning) bruker 15–20 % av sin arbeidstid på viltforvaltning for Ås. De 

fem andre kommunene har saksbehandlere i plan- og byggesaksavdeling eller kommune-

skogsavdeling som har viltforvaltning som en biarbeidsoppgave. Viltforvalterne møtes årlig 

for erfaringsutveksling. 

 

–Viltforvaltning bør etter mitt syn bli en del av Follo landbrukskontors arbeidsområde, fordi 

vilt er en del av landbrukseiendommenes ressurser, fordi det vil gi bedre organisering av vilt-

vakta og fordi det er kostbart at alle kommuner har sin egen viltforvaltning og vaktordning, 

sier landbrukssjefen. –Det er ikke riktig å basere viltvakt på frivillig gratisarbeid. Og politiet 

vil foretrekke en oversiktlig samarbeidsordning der de vet hvem de skal ringe til. Vi prøvde å 

få til en felles viltvakt i 2016, noe som viste besparelse. Landbrukskontoret har kapasitet til å 

administrere en felles viltvakt for de seks kommunene, forutsatt at mesteparten av viltsaker 

delegeres til rådmann/Follo landbrukskontor, slik Ås kommune har gjort.  

  

Kommunene måtte i 1990-årene ha en miljøvernsjef, men de fleste kommuner har nå redusert 

det til en delstilling. –Et effektiviseringstiltak på sikt kan være å slå sammen miljø-, vilt- og 

landbruksforvaltning i Follo og etablere et felles miljø- og landbrukskontor, sier land-

brukssjefen.    
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Revisors spørreundersøkelse stilte spørsmålet: 

  

Bør Follo landbrukskontor tillegges flere arbeidsoppgaver? Sett kryss. 

Svar: 

 

 
Kilde: Revisors spørreundersøkelse (Questback). Avkrysning. Anonyme svar. 

 

Respondenter gir her tre kommentarer: 

 "Slik organiseringen er p.t. bør ikke landbrukskontoret få flere oppgaver enn de har. 

Innen viltforvaltningen har de nå fått ansvar for dialog og vedtak knyttet til Follo elg-

region. Det er en bra løsning. Viltforvaltning ligger ellers greit lokalt slik organisering, 

kompetanse og ressurser er nå. Det samme gjelder miljøforvaltning. Her kan det være 

viktig for opplevd habilitet at miljøsaker håndteres av kommuneadministrasjonen." 

 "Har allerede viltforvaltningen for Ås, noe som fungerer utmerket." 

 "Jeg trodde viltforvaltning allerede ligger under landbrukskontoret. Ytterligere 

oppgaver betinger økte ressurser." 

5.2.2.3 Effektivisering fremover 

–Regnskapsmedarbeideren som førte skogregnskap, sluttet i 2012. Årsverket ble så innspart 

gjennom digitalisering. For ytterligere innsparing kan man eventuelt se om noen ikke-lovpå-

lagte oppgaver kan droppes, kommenterer landbruksveileder (produksjonstilskudd).   

 

Koordinerende utvalg drøftet Follo landbrukskontors personell i 2016 og kom til at seks års-

verk var riktig, men at landbrukskontoret skal vurdere innsparing ved ledighet i stillinger. En 

ansatt vil trolig pensjoneres i 2020. Handlingsprogram og budsjett 2019 opplyser (s. 6) at "vi 

fra 2020 legger opp til reduksjon i fast bemanning".  

 

 –Landbrukskontoret kan gå ned til fem faste stillinger i 2021, men dette vil kreve at vi 

begrenser oss mer til må-oppgaver med noe redusert service i SMIL-prosjekter, samt kjøp av 

noe konsulenthjelp. Dersom Follo landbrukskontor får flere deltakerkommuner eller arbeids-

oppgaver, vil vi forsøke å klare oss med dagens seks årsverk, sier landbrukssjefen. 

 

Det er 1000 skogeiere i de seks Follo-kommunene, noe som er mange å betjene. –På dobbelt-

registrering i to IT-systemer bruker jeg innpå ett månedsverk årlig, sier skogbrukssjefen.  
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–Landbruksdirektoratet jobber med en IT-løsning der statens systemer spiller bedre med 

kommunale systemer. IT-løsningen kommer trolig på plass for skogordningene i 2019.  

5.3 Vurdering 

Follo landbrukskontors personell ble redusert fra 12,2 årsverk i 1994 til 6,0 årsverk i 2013. 

Revisor oppsummerer tre årsaker til halveringen: 

1. Utskilling av landbruksrådgivning: Driftsplanlegging for gårdbrukerne ble på 2000-

tallet overtatt av regnskapsbyråer, Norsk Landbruksrådgiving og skogselskaper. Land-

brukskontorene er blitt rene forvaltningsetater.  

2. Halvering av antall driftsenheter: Follos jordbruk er redusert fra 600 gårdsbruk/ 

driftsenheter i 2000 til 280 driftsenheter i 2018. Med færre driftsenheter blir det noe 

færre søknader å behandle. Men antall saker, f.eks. rensetiltak og drenering, reduseres 

bare delvis med færre driftsenheter. 

3. Digitalisering: Gårdbrukerne kommer ikke lenger med håndskrevne søknader og kart-

skisser. Sammen med gårdbrukerne har landbruksforvaltningen tatt i bruk IT på alle 

områder. Alt fra driftsplaner, søknader, saksbehandling, vedtak og kommunikasjon er 

digitalisert. Digitalisering forenkler både lovsaksbehandling og tilskuddsbehandling, 

men opplysningene må fortsatt kontrolleres. Også med digitale hjelpemidler skjer det 

feil, f.eks. når gårdbrukeren tegner på digitale kart.  

   

I kommunal landbruksforvaltning gir interkommunalt samarbeid tre gevinster:  

1. Kompetanse – faglig innsikt i en mengde landbrukspolitiske virkemidler, inkludert 

både regelverk og agronomi. 

2. Kapasitet – robust personalgruppe (lav sårbarhet) ved ekstraordinære hendelser. 

3. Saksbehandlingskvalitet – likebehandling i regionen; habilitet gjennom avstand til 

søkere og mulighet for medarbeideres overtakelse av saker med kjennskap/vennskap.  

 

De to førstnevnte har betydning for økonomi/effektivitet: Gjennom interkommunalt 

samarbeid oppnås nødvendig kompetanse og kapasitet til en lavere sum driftsutgift. 

 

Follo landbrukskontors seks ansatte hadde i 2016 og 2017 et sykefravær på under 1 %, det vil 

si svært lavt.  

 

Follo landbrukskontors regnskap 2017 viser sum driftsutgifter på 6,2 mill. kr, sum driftsinn-

tekter på 6,0 mill. kr og netto driftsresultat på -243 411 kr, som ble finansiert ved bruk av 

miljøfond og driftsfond. Landbrukskontorets årsmelding (23.3.2018) viser noe avvikende tall. 

Follo landbrukskontor bør kvalitetssikre med Ås kommunes økonomiavdeling at regnskaps-

oversikt i årsmeldinger baseres på avsluttet årsregnskap, samt at mva-kompensasjon og 

fondsbruk vises korrekt.  

 

Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk for 2017 viser at Follo-kommunene brukte 0,1 % 

(Nesodden tilnærmet 0 %) av kommunens totale netto driftsutgifter på landbruksforvaltning. 

Også Kostra-gruppe 13 og Akershus brukte 0,1 % på landbruksforvaltning, mens Kostra-

gruppe 7 og 8 og landet brukte 0,2 %. Kostra-statistikken indikerer at Follo-kommunenes 

ressursbruk på landbruksforvaltning ligger i underkant av sammenliknbare kommuner. 

 

Revisors spørreundersøkelse inneholdt to effektivitetsspørsmål, der respondentene gir en 

snittskår på rundt 5,0, det vil si "meget bra". Respondentene mener i høy grad (5,4) at 

deltakerkommunene i Follo landbrukskontor oppnår en effektiviseringsgevinst sammenlignet 
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med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon. 

 

Trender i Follos landbruk med færre driftsenheter og digitalisering vil fortsette, noe som kan 

redusere Follo landbrukskontors personellbehov ytterligere noe. Dersom landbrukskontoret 

får flere deltakerkommuner eller flere arbeidsoppgaver, vil landbrukssjefen forsøke å klare 

seg med dagens seks årsverk. Revisor vil gi honnør for en effektivitetsorientert innstilling.  

5.4 Konklusjon 

Follo landbrukskontors personell ble redusert fra 12,2 årsverk i 1994 til 6,0 årsverk i 2013. 

Halveringen ble forårsaket av tre trender i Norges og Follos landbruk: utskilling av landbruks-

rådgivning fra lokal landbruksforvaltning, halvering av antall driftsenheter i Follos jordbruk 

og digitalisering av saksbehandlingsprosessen.  

 

I kommunal landbruksforvaltning gir interkommunalt samarbeid gevinster knyttet til kompe-

tanse, kapasitet og saksbehandlingskvalitet. De to førstnevnte har å gjøre med økonomi/ 

effektivitet. Samarbeid gir stordriftsfordel.  

 

Kostra-statistikk indikerer at Follo-kommunenes ressursbruk på landbruksforvaltning ligger i 

underkant av sammenliknbare kommuner. Respondentene i revisors spørreundersøkelse er 

overbevist om at deltakerkommunene i Follo landbrukskontor oppnår en effektiviserings-

gevinst sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon. 

Revisor deler denne vurderingen. 

 

45 % av respondentene gir uttrykk for at Follo landbrukskontors arbeidsoppgaver bør utvides 

med viltforvaltning, mens 22 % går inn for at miljøforvaltning tilføres. Dersom landbruks-

kontoret får flere arbeidsoppgaver eller flere deltakerkommuner, kan personellet likevel 

opprettholdes på seks årsverk. 
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6 KILDER 

 

Lover og forskrifter, meldinger til Stortinget mv.16  
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Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), 2006.  

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv., 2004.  

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom m.v. (konsesjonsloven), 2004.  

Lov om jord (jordlova), 1995.  

Lov om skogbruk (skogbruksloven), 2005. 

Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven), 2009. 

Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (2015). 

Forskrift om berekraftig skogbruk, 2006. 

Kommunal- og regionaldepartementet, 2010: Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 a 

flg. (veileder). 

Melding til Stortinget (11 2016–2017) Endring og utvikling. En fremtidsrettet jordbrukspro-

duksjon. 

Landbruks- og matdepartementet: Rundskriv 2018-4. 

Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, 2015: Regional plan for areal og transport i 

Oslo og Akershus. 

 

Statistikk mv. 

Statistisk sentralbyrå, 2018: Kostra-statistikk. 

Statistisk sentralbyrå, 2018: Utslipp av klimagasser, 2017, foreløpige tall.  

Universitetet i Bergen og Språkrådet, 2015: Bokmålsordboka. Uib.no. 

 

Ås kommune 

Ås kommunes reglementer, 20.6.2018. 

Reglement for videredelegering av rådmannen i Ås sin myndighet til landbrukssjefen i det 

interkommunale samarbeidet om felles landbruksforvaltning; 2013.  

 

Follo landbrukskontor 

Årsmelding 2017, 23.3.2018.   

Virksomhetsplan 2018, 1.6.2018. 

Handlingsprogram 2018. Budsjett 2018. Økonomiplan 2018–2021, 20.9.2017.  

Handlingsprogram og budsjett 2019, 5.9.2018 (utkast). 

Retningslinjer for søknad og behandling av landbruksveier, januar 2018.   

Rutinebeskrivelse i byggesaker og delingssaker/dispensasjonssaker i LNF-områder, 2016. 

Landbruket i Follo, 2015, landbrukssjefens presentasjon.  

Nettartikler på Follo landbrukskontors nettsted (Follolandbruk.no). 

  

                                                 

16 Dokumenttitler gjengis med kursiv. Lovers korttitler er hentet fra Lovdata.no.  
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VEDLEGG 1: GOD FORVALTNINGSSKIKK 

 

God forvaltningsskikk vil si regler om god saksbehandling og informasjon i offentlig virk-

somhet. God forvaltningsskikk følger av forvaltningsloven, offentlighetsloven og særlover, 

samt rettspraksis og forvaltningspraksis, inkludert uskrevne krav.  

 

God forvaltningsskikk skal utøves både ved generell saksbehandling, enkeltvedtak og klage-

behandling, samt tilsyn og kontroll med kommunens saksbehandling. Fylkesmannen har en 

sentral rolle i å sikre at saksbehandling i kommunene ivaretar kravene i lov- og regelverket og 

prinsippene for god forvaltningsskikk.  

 

Revisor oppsummerer ti prinsipper for god forvaltningsskikk:17 

1. Legalitetsprinsippet: Forvaltningen må ha lovhjemmel for å utøve myndighet. 

2. Lex superior-prinsippet: Myndighetsutøvelse eller hjemmel for denne må ikke stride 

mot lov eller bestemmelser gitt i medhold av lov.  

3. Prinsippet om forsvarlig saksbehandling: Forvaltningen skal utrede godt nok; alle 

sider ved saken skal komme frem. Enkeltvedtak, det vil si vedtak som gjelder rettig-

heter eller plikter til én eller flere bestemte personer (jf. forvaltningsloven § 2 b), skal 

grunngis (jf. § 24). Både det faktiske og det rettslige grunnlaget for avgjørelsen skal 

fremgå av vedtaket.  

4. Prinsippet om forsvarlig myndighetsutøvelse: Forvaltningen skal holde seg innenfor 

lovenes formål og ikke ta utenforliggende hensyn. 

5. Saklighetsprinsippet: Forvaltningen skal holde seg innenfor sitt kompetanseområde 

og de kompetanserammer som gis i lovverket.  

6. Kontradiksjonsprinsippet: Forvaltningen skal gi berørte parter mulighet til å ivareta 

sine interesser. Viktig her er forvaltningslovens bestemmelser om at enkeltvedtak kan 

påklages innen tre uker fra underretning om vedtaket (jf. §§ 27, 28 og 29).  

7. Offentlighetsprinsippet: Forvaltningens virksomhet skal som hovedregel være 

offentlig såfremt ikke annet følger av lovgivningen. At alt i utgangspunktet er 

offentlig, kalles meroffentlighet. 

8. Proporsjonalitetsprinsippet: Forvaltningen må utøve sin myndighet i samsvar med 

målet for myndighetsutøvelsen. 

9. Rettssikkerhetsprinsippet: Hensynet til borgernes rettssikkerhet mot vilkårlighet og 

myndighetsmisbruk fra forvaltningen skal ivaretas. Det stilles bl.a. krav til hvem som 

har beslutningsmyndighet, saksprosessen, innhold i vedtak, samt til avveininger i 

forholdet mellom private interesser og samfunnsinteresser. 

10. Likebehandlingsprinsippet: Like saker skal behandles likt, og parter i en sak skal 

behandles så likt som mulig. Prinsippene for god forvaltningsskikk griper inn i 

hverandre, og likebehandlingsprinsippet oppsummerer langt på vei det hele.  

 

  

                                                 

17 Kilder er Direktoratet for forvaltning og ikt (difi.no) mv.  
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VEDLEGG 2: FOLLOS LANDBRUK – UTVIKLINGSTREKK 

 

Tilbakeblikk til 1990 

De siste 30 årene har det skjedd en markant strukturrasjonalisering i Follos landbruk. Antall 

driftsenheter (landbruksforetak/gårdsbruk) er halvert – fra ca. 600 i 1990 til 281 driftsenheter i 

2017. Follo har 1150 landbrukseiendommer, men som følge av leie av jord er de fordelt på 

bare 281 driftsenheter. Jordbruksareal per driftsenhet er økt fra 266 dekar i 2005 til 465 dekar 

(+75 %) i 2015.  

 

De siste ti årene har antall landbruksforetak i Follo utviklet seg slik: 

 

 
Kilde: Follo landbrukskontors Årsmelding 2017 (s. 4).  

 

Follo hadde et jordbruksareal på totalt 128 330 dekar i 2015, som fordelte seg slik:  

 

 
Kilde: Landbruket i Follo (2015), landbrukssjefens presentasjon. Seks Follo-kommuner. 
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Follos landbruk (jordbruk og skogbruk) hadde en verdiskaping på 250 mill. kr i 2015, som 

fordelte seg slik: 

 

 
Kilde: Landbruket i Follo (2015), landbrukssjefens presentasjon. Seks Follo-kommuner. 

 

Landbruk i Follo er i dag først og fremst korn, dernest husdyrprodukter og grønnsaker/bær: 

1. Kornprodusenter kunne på 1980-tallet leve av 400 dekar. I dag kreves tre ganger så 

mye. Det største kornbruket i Follo (i Ski) har ca. 6 000 dekar, for det meste leiejord.  

2. Husdyrproduksjon i Follo falt betydelig fra 1960, men stabiliserte seg rundt 1990. I 

dag har Follo åtte melkeprodusenter og ti store griseprodusenter, inkludert NMBU.  

3. Grønnsak-/bærprodusenter i Follo har tjent på at takene på tilskudd til de fleste 

produksjoner ble løftet/fjernet i jordbruksoppgjøret i 2014. Utjevningen for små- og 

mellomstore gårdsbruk ble redusert.   

   

Småskalaproduksjon har samtidig fått økt oppmerksomhet i norsk landbruk de senere år. 

Follos landbruk har bl.a. følgende:  

 Lokalprodusert/kortreist mat: Dyster gård i Ås har egne kjøttféraser og selger kjøtt 

til restauranter i Oslo og til forbrukere gjennom gårdsbutikk og netthandel. Haneborg 

gård i Frogn har selvplukk og gårdsutsalg av mais og grønnsaker. Østby gård i Ski 

driver stort i grønnsaker og bær, som bl.a. selges i gårdsutsalg. Lokalmat er blitt en 

nisje i markedet der forbrukerne betaler for kvalitet.   

 Besøksgårder: På besøksgårdene Digerud i Frogn og Gulli i Ås kan innbyggere og 

turister oppleve et mangfoldig landbruk. Inn på tunet/grønn omsorg hører også med i 

dette segmentet. 

 Andelslandbruk: Antall hobbybrukere har vist en svak økning i Follo de siste 30 

årene. Dysterjordet i Ås er populært.  

 

Fremoverskuing til 2050 

Revisors spørreundersøkelse stilte følgende spørsmål: 
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Hvilket aspekt ved mat-/drikkevarer vil forbrukerne legge økt vekt på fremover? Sett 

kryss. 

Svar: 

 

 
Kilde: Revisors spørreundersøkelse (Questback). Avkrysning. Anonyme svar. 

 

Respondentene har større tro på lokalprodusert mat som salgsargument enn økologisk mat og 

lav pris.   

 

Hvilken produksjonsform tror du vil forsterkes i norsk landbruk til 2050? Sett kryss. 

Svar: 

 

 
Kilde: Revisors spørreundersøkelse (Questback). Avkrysning. Anonyme svar. 

 

Diagrammet viser at respondentene har større tro på stordrift enn småskalaproduksjon. Begge 

trender vil imidlertid videreføres i Follos landbruk de neste 30 årene:  

 Stordrift i planteproduksjon vil forsterkes ytterligere. Fjerningen av tilskuddstakene 

gjør det lønnsomt å eie/leie mange landbrukseiendommer. Antall landbruksforetak i 
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Follo vil synke ytterligere. Og digital smartteknologi tas mer i bruk – med GPS-styrt 

jordbearbeiding og laserstyrt presisjonsgjødsling og presisjonssprøyting.18  

 Småskalaproduksjon der lokalmat blir enda mer populært. Det gjelder grønnsaker og 

bær/saft, samt besøksgårder med mange husdyrslag og serveringstilbud. Dette 

omfatter både konvensjonell og økologisk produksjon. 

 

Statistisk sentralbyrås Utslipp av klimagasser, 2017 viser at utslipp fra norsk territorium 

utgjør 52,4 mill. tonn CO2-ekvivalenter, hvorav jordbruket står for 4,5 mill. tonn (8,6 %). 

Mens landets utslipp har steget med 2,4 % siden 1990, har jordbrukets utslipp sunket med 4,5 

%. –Norsk landbruk er i gang med å redusere klimagassutslippene, og mye vil skje de neste 

30 årene, sier landbruksveileder (hydroteknikk), som er teknologioptimist.  

 

Revisor stilte til slutt følgende spørsmål:  

 

 
Kilde: Revisors spørreundersøkelse. Skala 1–6 (1 Stryk, 2 Lite godt, 3 Noen lunde, 4 Godt, 5 Meget godt, 6 

Særdeles godt), samt "Vet ikke". Anonyme svar. 

 

Underliggende svarfordeling viser at 78 % av respondentene ser optimistisk (skår 4–6) på 

Follo-landbrukets fremtid.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksavdeling slutter seg til optimismen: –Jorda i 

Follo er svært god; Follo er den regionen i Akershus som har best vilkår for matkorn. Follos 

gårdbrukere gjør en viktig jobb, så stell godt med dem! avslutter underdirektøren.   

  

                                                 

18 Adigo AS på Langhus har utviklet ugressroboten Asterix som "skal gi bøndene lavere kostnader ved sprøyting 

og forbrukerne mer miljøvennlige og næringsrike grønnsaker. Maskinen ser og kjenner igjen ugresset, og 

sprøyter bare på det… dreper ugresset med eddik", opplyste Østlandets Blad 16.8.2018. 
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VEDLEGG 3: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 

  

 

 


