
 

 
Landbruksavdelingen    

 
 

Invitasjon og program:  

Samling om erstatning ved klimabetingede skader 
 

Tid:  Tirsdag 4.september 2018, kl. 9.00–1300 
Sted:  Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Tordenskioldsgate 12, Oslo. 
Møterom 525 
 

Bakgrunn 

Været i Oslo og Akershus i vekstsesongen 2018 har vært preget av langvarig tørke og varme 
som har ført til stor avlingssvikt i hele fylket. Samlingen vil ta for seg regelverket for 
ordningen erstatning ved klimabetingede skader og gå gjennom rutinene for god og effektiv 
saksbehandling hos kommunene og Fylkesmannen. 
 

Målgruppe 

Saksbehandlere for ordningen i kommunen og andre (fylkesfaglag, NLR, regnskapskontor) 

Tema 
Tema for samlingen er: 

• kommunenes kapasitet og kompetanse på ordningen for erstatning ved klimabetinget 

skade  

• regelverket for ordningen 

Det er satt av tid til dialog mellom deltakerne. Vi oppfordrer kommunene til å sende inn 

spørsmål på forhånd, slik at vi kan inkorporere svar på disse i innleggene eller svare på dem 

under samlingen. Spørsmål kan sendes på e-post til: Ellen Marie Forsberg, 

fmoaemf@fylkesmannen.no 

Mål 

Vi ønsker å bidra til at alle kommunene er godt forberedt på å behandle søknader effektivt og 

tilfredsstillende. Videre å skape en god dialog mellom kommunene og gårdbruker, 

kommunene seg imellom og mellom Fylkesmannen og kommunene i arbeidet med å 

behandle de store mengdene av søknader i dette spesielle året med tørke i landbruket. 



Program  
Møteleder:  Trond Løfsgaard 

0830 – 0900   Registrering – kaffe/te/rundstykker 
 

0900 – 0910  Velkommen  
Trond Løfsgaard, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

0910 – 9030 Kartlegging av kommunenes kapasitet og kompetanse på ordninga  
                                     Trond Løfsgaard 
 
0930 - 1020 Gjennomgang av regelverket for ordninga med særlig vekt på     
                                      tilpasninger i år 
                                      Lars Ullern og Jonny Storbråten, Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
   
  Spørsmål og dialog 

1020 – 1030  Pause (kaffe/te og frukt) 

1030 – 1130 Gjennomgang av grovforsøknad  
Dag Opsahl, landbrukssjef i Eidsvoll kommune 

Spørsmål og erfaringsutveksling 

1130 - 1215 Lunsj i kantina  

1215 – 1300 Diskusjon 
- ressursbruk og dialog med gårdbrukerne 
- hva forventer kommunene av Fylkesmannen  

Oppsummering 

1300                    Slutt 

    

Takk for i dag – vel hjem! 
 

Påmelding  
lenke til kurs og konferansekalenderen hos Fylkesmannen i Oslo og Akerhus 
(NB: Du som mottar denne e-posten med program er registrert som påmeldt).  
 
Påmeldingsfrist: 3. september 2018 kl.9.00 
 
OBS! Dersom du har meldt deg på og likevel ikke kan møte den 4. september,  

gi beskjed om dette til: Ellen Marie Forsberg, fmoaemf@fylkesmannen.no 
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