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SAKSOPPLYSNINGER: 
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, utarbeides det en egen årsrapport. 
 
Årsrapportene vil få ny oppbygning og utforming neste år. Landbruksplan for Lillehammer-
regionen er ute på høring til 19. mars og når den vedtas vil målstrategiene i denne være mal 
for kontorets rapportering. 
 
Gausdal kommunes andel av kontorets kostnader framgår av den avtalte fordelingsnøkkelen 
og utgjorde for 2020 kr 3 284 949. Landbrukskontoret hadde et driftsoverskudd i forhold til 
budsjett på kr 191 000 for driftsåret 2020. Driftsfondet til landbrukskontoret utgjorde pr 
31.12.2020 kr 913 462. I behandlingen av budsjett 2021 og økonomiplan for perioden 2021-
2024 i de tre kommunene ble det vedtatt et permanent nedtak på 6,5 % av 
landbrukskontorets ramme. Deler av 2021 vil brukes til å få justert ned aktivitet, og 
driftsfondet må dekke opp merutgifter knyttet til dette.  
 
Landbrukskontoret gjorde flere tiltak med tanke på beredskap i landbruket under Corona-
pandemien, noe som er beskrevet nærmere i rapporten. Driften har fungert godt med 
hjemmekontorløsning, og digitale møter og webinar har blitt gjennomført med næringa. 
 
Nærværsprosenten for kontoret var i 2020 på 95,4 %. 
Utviklingsarbeid ble tatt inn som del av den faste porteføljen fra 1. januar 2020. 
 
 
VURDERING: 



  
 
 

  
 
 

 

Landbrukskontoret fungerer godt i det regionale samarbeidet, 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. 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
Kommunestyret tar årsrapport 2020 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering. 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 21/21 den 17.03.2021. 
 
Behandling: 
 
Enstemmig tiltrådt.  
 
 
Innstilling: 
 
Kommunestyret tar årsrapport 2020 for Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen til 
orientering. 


