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Driftstilskudd til Ås Begeistringsetat 
 
Saksbehandler: Arne Hågensen Saksnr.: 14/03213-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet            

 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Ås kommune inngår ikke avtale (lisens) med Begeistringsetaten. 
2. Søknad om tilskudd vurderes for konkrete prosjekter. De vurderes i hvert 

enkelt tilfelle på  bakgrunn av særskilte søknader. 
 
 
Ås, 21.10.2014 
 
Trine Christensen Ellen Benestad 
Rådmann Oppvekst og kultursjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Formannskapet  
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
 
Vedlegg: 
Søknad fra Ås begeistringsetat av 4. september  2014. 
         
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ås begeistringsetat, v/ Rikke Soligard, riksol@live.no 
 
 
 
 
  

mailto:riksol@live.no
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
 
Begeistringsetaten søker om tegning av en 4-årig lisens på Begeistringsetaten 
(bank/fabrikk), - med et årlig tilskudd på kr. 20 000.-. I tillegg ønskes det en 
oppstartkostand på kr. 30 000.- 
Det første året vil bety kr. 50 000.- i kostnader for Ås kommune, om kommunen 
velger å inngå en avtale. 
 
Fakta i saken: 
Det vises til søknad pr mail, av 4. september. 
I denne stiles det følgende tilbud til Ås kommune:  
 
Ås kommune inviteres til å tegne en 4-årig lisens  
For denne lisensen får Ås kommune: 

-  Innbyggerkonferanse. 60 minutters foredrag, samt planlegging av dette. Ås    
 kommune stiller med lokaler og teknisk utstyr. 

-  Gjennomføring av det første drømmevalget  (høsten 2014) 
-  Opplæring i verktøyet til den /de som blir banksjefer 

 
 
Begeistringsetaten ble etablert i Ski i 2008 av Rikke Soligard, etter flere år med 
engasjert nærmiljøarbeid. I 2010 fikk Ås kommune sin egen Begeistringsetat. De 
første 6 årene ble etaten driftet som en medlemsforening, men  i april 2014, etter en 
omorganiseringsprosess, ble Begeistringsetaten endret til et ideelt aksjeselskap. 
Dette innebærer at Begeistringsetatene ble lagt ned som en lokal  forening. 
På sine nettsider opplyser Begeistringsetaten at de er et ideelt aksjeselskap. 
Firmaet (aksjeselskapet) er registret i Brønnøysundregistret, og informasjon om 
firmaet er tilgjengelig i dette registret. 
På nettsiden opplyses det at det er tanken at det kan skapes noen arbeidsplasser i 
selskapet. 
 
I et ideelt aksjeselskap er det spesifisert at eierne ikke kan ta utbytte. 
Ideelle aksjeselskap skal ivareta et bestemt formål, uten at dette skal gå på 
bekostning av aksjelovens krav til sunn forretningsdrift. 
Et slikt formål kan for eksempel være av sosial eller miljømessig art. 
 
Mål (oppgitt på nettsidene):  
«Grunnmuren i begeistringsetatens virksomhet er drømmebankfabrikken, en 
nettbasert portal for lokalt engasjement, handlekraft og skapertrang. Nettløsningen 
tilbys kommuner som ønsker et begeistringsskapende og innovativt verktøy som 
gjør det enklere (og morsommere!) for innbyggere og aktører å involvere seg mer 
aktivt i lokalsamfunnsutviklingen. Hensikten med nettløsningen er å synliggjøre de 
gode ideene og drømmene folk har for lokalsamfunnet sitt, og ikke minst forene de 
gode kreftene som kan være med på å realisere dem.» 
 
 
Link til hjemmeside:  
http://www.begeistringsetaten.no/index.php 

http://www.begeistringsetaten.no/index.php
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Vurdering: 
Som det går fram av henvendelsen til Ås kommune, søkes det om 
driftsstøtte/tilskudd. 
 
Dette tilskuddet skal være kompensasjon for tilganger og opplæring i et digitalt 
verktøy for lokal handlekraft, engasjement og skapertrang. 
Verktøyet skal gjøre det enklere og morsommere for innbyggere og aktører å 
involvere seg mere aktivt i lokalsamfunnsutviklingen. Nettløsningen skal synliggjøre 
de de gode idéene og drømmene folk har for lokalsamfunnet sitt. 
I tillegg gis det bistand til gjennomføring av prosesser som kalles 
«innbyggerkonferansen og drømmevalget.» 
 
På hjemmesidene går det fram at Ski kommune, som eneste kommune, har tegnet 
medlemskap, og dermed er eneste begeistringskommune. 
Imidlertid ble denne avtalen gjort i fjor høst, som et tilskudd til Begeistringsetaten, 
som et tilskudd til frivillig organisasjon, - dvs. i tidligere organisasjonsform.  
Ski kommune har gitt et tilskudd på kr. 30 000.- for 2014. 
 
Ås kommune har en tilskuddsordning for driftstilskudd til organisasjoner. 
Det gis årlige tilskudd for organisert virksomhet for barn og unge, i aldersgruppen  
opp til 25 år. Rene voksne organisasjoner gis imidlertid ikke driftstilskudd. 
 
I sin gamle form har begeistringsetaten fått støtte fra Ås kommune gjennom flere år. 
Dette gjelder  en konkret del av begeistringsetatens virksomhet; - 
arrangement av og med ungdom på Breivold. Dette er kjent under navnet Team 
Experience. Arrangementet ble gjennomført for 3. gang i 2014. 
 
Dette arrangement (Team Experience) fikk etter søknad kr. 50 000.- i kommunal 
støtte i 2013.Inneværende år har de fått kr. 10 000.- i støtte, gjennom 
tilskuddsordningen som er opprettet for å gi tilskudd til uorganisert ungdom.(HOK 
07.10.14) 
 
 
Ås kommune har erfaringer med folkemøter og planprosesser i forbindelse med 
rullering av kommuneplaner og andre større planprosesser. I disse prosessene har 
det vært stor grad av medvirkning, gjennom folkemøter og at innbyggerne har hatt 
forskjellige kanaler og muligheter for innspill. Dette har vært prosesser i regi av Ås 
kommunes administrative og politiske ledelse.  
 
Hvordan disse prosessene skal gjennomføres, og i hvilken grad en ønsker å knytte til 
seg eksterne prosessveiledere eller benytte verktøy fra eksterne tilbydere, er en 
kontinuerlig vurdering. Det er ikke gjort en konkret vurdering av i hvilken grad det 
verktøyet som tilbys her kan være aktuelt. 
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Konklusjon med begrunnelse: 
Ås kommune gir ikke støtte slik som omsøkt.(lisens) 
Tilskudd til konkrete prosjekter vurderes etter søknad, og bringes til politisk 
behandling. 
 
Rådmannen vurderer på aktuelle tidspunkt, om evt. bruk av Begeistringsetatens 
tjenester i prosesser i Ås kommune.  
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks det er gjort, alternativt når bevilgning er gitt. 
 
 
 
 


