
 
Saksbehandler:  Marie Skavnes Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 22/1257    
 
 
ÅRSRAPPORT FOR LANDBRUKSKONTORET I LILLEHAMMER-REGIONEN 2021  
 
 
Vedlegg: 
1. Årsrapport for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen 2021 
2. Årsrapport for Øyer kommuneskog 2021 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen 
 
 
Saksutredning: 
Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen har Gausdal kommune som vertskommune. For 
å tydeliggjøre kontorets samlede virksomhet, samt for å rapportere på lik måte til de tre 
kommunene, utarbeidet det en egen årsrapport. Landbrukskontoret har forvaltnings-
ansvaret for Øyer kommuneskog og derfor utarbeides også årlig rapport for dette arbeidet. 
 
Landbruksplan for Lillehammer-regionen 2021-2025 ble vedtatt i september 2021. Denne 
skal være kontorets styringsverktøy både for fokusområder og prioriteringer, samt som 
rapporteringsmal på de vedtatte mål og strategier. Ettersom planen kun ble gjeldende et 
par måneder i 2021 så er årsrapporten for 2021 utformet på tradisjonell måte. Neste års 
rapporter vil utarbeides i tråd med landbruksplanens satsingsområder. 
 
I behandling av budsjett 2021 og økonomiplan for perioden 2021-2024 i de tre kommunene 
ble det vedtatt et permanent nedtak tilsvarende 6,7 % av landbrukskontorets ramme (kr 
530 000). Personalkostnader er hoveddelen av driftsbudsjettet til landbrukskontoret og 
redusert ramme medførte behov for nedbemanning av 0,8 årsverk. En slik 
omstillingsprosess ble anslått til å ikke kunne gi en helårsvirkning for 2021, og at bruk av 
driftsfondet måtte dekke opp merutgifter knyttet til nedtakskravet. Året 2021 ga imidlertid 
noen faktorer som reduserte behovet for å bruke driftsfond, som flere vakanser ved 
kontoret av ulik varighet, og kutt av merkantile kostnader. 
 
Øyer kommunes andel av kontorets kostnader framgår av den avtalte fordelingsnøkkelen 
og utgjorde for 2021 kr 1 995 760. Landbrukskontoret hadde et driftsoverskudd i forhold til 
budsjett på kr 118 000 for driftsåret 2021. Driftsfondet til landbrukskontoret utgjorde pr 
31.12.2021 litt i overkant av kr 1 mill. Det ble ved årsoppgjøret utført en tilbakebetaling til 
eierkommunene på totalt kr 150.000, av dette var beløpet til Øyer kr 48 750. 
 
Nærværsprosenten for kontoret var i 2021 på 91,2 %. 
Utviklingsarbeid er en prioritert del av porteføljen, i tillegg til planarbeid og de lovpålagte 
oppgavene. 
 



VURDERING: 
Landbrukskontoret har et godt regionalt samarbeid, der de tre planforumene og 
Lillehammer-regionen Vekst fremheves som gode arenaer. Kontoret har et godt samarbeid 
med næringa, med møtevirksomhet og fagarrangement som fundament. 
Forvaltningsoppgavene utføres i tråd med statlige og lokale retningslinjer, og 
utviklingsarbeid er prioritert som oppgave. 
 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret tar årsrapport 2021 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering. 
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