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Kommunedirektørens innstilling:
1. Ås kommunestyre vedtar revidert samarbeidsavtale om voksenopplæring
mellom Frogn, Vestby og Ås kommuner, jf. vedlagte samarbeidsavtale.
2. Kommunestyret gir kommunedirektør fullmakt til å justere samarbeidsavtalen
per 1.1.2021. Fullmakten avgrenses til å fjerne henvisningene til
introduksjonsloven fra samarbeidsavtalen.
Ås, 07.05.2021
Trine Christensen
Kommunedirektør

Tove K Jørgensen
Kommunalsjef helse- og mestring

Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret
Behandlingsrekkefølge:
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Formannskapet
Kommunestyret
Vedlegg:
1. Samarbeidsavtale med korrigeringer for nytt lovverk
Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken:
Ingen
Saksbehandler sender vedtaket til:
Rektor Ås læringssenter
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Ås kommune
Saksutredning:
Fakta i saken:
Kommuneloven er blitt endret siden samarbeidsavtalen ble inngått. Paragrafen
som omhandler administrativt vertskommunesamarbeid, er i den reviderte loven,
LOV-2018-06-22-83, § 20 – 2.
Avtalen refererer også til Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for
nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) (LOV-2003-07-04-80). Den ble
1.1.2021 erstattet av Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og
arbeid (integreringsloven) (LOV-2020-11-06-127).
Introduksjonsloven av 2003 vil fremdeles gjelde for deltakere som ble tatt opp i
programmet før 31.12.2020 og fem år fram i tid, det vil si til 31.12.2025. Ny
integreringslov gjelder for deltakere med oppstart etter 1.1.2021. Det må derfor
fortsatt refereres til introduksjonsloven i avtalen ettersom Ås læringssenter har
deltakere som har fått vedtak med hjemmel i denne loven.
I Ås kommune er tittelen rådmann erstattet med tittelen kommunedirektør.
Ås voksenopplæring (forkortet Ås VO) fikk med virkning fra 1.1.2020 navnet Ås
læringssenter etter vedtak i Ås kommunestyre. Endringen tas inn i avtalen.
Pkt. 7.4. i avtalen foreslås endret. Følgende tas inn: Hver enkelt kommune har
ansvar for å utstede deltakerbevis for introduksjonsprogram.
Pkt. 9 i avtalen er også endret. De to første setningene tas ut og erstattes med:
Avtalen evalueres årlig. Endringer som gjelder forhold nevnt i kommuneloven §
20 - 4 skal vedtas av de enkelte kommunestyrene. Øvrige endringer i avtalen
sendes styringsgruppen som avgjør videre saksgang.
Revidert samarbeidsavtale har virkningstidspunkt fra og med 1.1.2021.
Vurdering:
Endringene er av formell karakter.
Økonomiske konsekvenser:
Endringene har ingen økonomiske konsekvenser.
Miljømessige konsekvenser:
Endringene har ingen miljømessige konsekvenser.
Konklusjon med begrunnelse:
Forslaget vedtas.
Kan vedtaket påklages?
Nei
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