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Saksprotokoll 
 
 

Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, 
Nesodden, Vestby og Ås - 2. gangs behandling 

Saksbehandler:  Anne Eid Saksnr.:  17/02661 
Behandlet av  Møtedato 

1 Formannskapet 18/19 24.04.2019 
2 Kommunestyret 14/19 08.05.2019 
 

  
 
Kommunestyrets behandling 08.05.2019: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet følgende forslag: 

1. Ås kommune har som intensjon å slutte seg til et felles IKT-samarbeid med 
kommunene Frogn og Vestby per 01.01.2020. 

2. IKT-samarbeidet organiseres etter et administrativt vertskommunesamarbeid 
etter kommuneloven §28, 1b. Kommunestyret ber om at det vurderes om 
organisering som interkommunalt selskap vil være mer hensiktsmessig. Notat 
knyttet til vurderingen fremlegges for formannskapet 

3. De berørte ansatte i samarbeidskommunene overføres til vertskommunene 
med hjemmel i arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse. 

4. Stilling som leder for IKT-samarbeidet skal lyses ut eksternt, og det skal 
vektlegges erfaring fra tilsvarende prosesser. 

5. Myndighet i saker vedrørende IKT-samarbeidet delegeres i henhold til 
kommuneloven §28-1b ved at kommunestyret i samarbeidskommunen gir 
instruks til rådmann i vertskommunen. Myndigheten omfatter oppgaver 
innenfor IKT-samarbeidet og treffe avgjørelser i enkeltsaker eller typer saker 
som ikke er av prinsipiell betydning. 

6. Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse knyttet til IKT-tjenestene i 
forkant av etableringen, og tilsvarende hvert år deretter. 

7. Ordningen skal evalueres innen 2 år etter oppstart. 
8. Samarbeidet skal etableres som eget resultatområde i regnskapet. 
9. Det skal etableres en samarbeidsavtale som beskriver målsettinger, hvilke 

tjenester som skal inngå og regulering av økonomiske forhold. 
Samarbeidsavtalen skal godkjennes av formannskapet. 

 
Marianne Røed (Sp) fremmet følgende tillegg punkt 4: 
Ås kommune tilbyr seg å være vertskommune for samarbeidet.  
 
Votering: 
Formannskapets innstilling pkt:  
1. ble vedtatt 20-13 (7H, 3FrP, 3MDG) ved alternativ votering mot Hs pkt 1. 
2. med Hs tillegg ble vedtatt 21-12 (4Sp, 3MDG, 2SV, 2V, 1Rødt) 
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3. ble nedstemt 24-9 (4Sp, 2SV, 2V, 1Rødt) ved alternativ votering mot Hs pkt 9. 
4. ble enstemmig vedtatt.  
5. ble enstemmig vedtatt.  
 
Forslaget fra H pkt: 
 4. ble nedstemt 21-12 (7H, 3FrP, 1MDG, 1KrF) 
 6. ble vedtatt 25-8 (4Sp, 1SV, 2V, 1Rødt) 
 7. ble vedtatt 27-6 (4Sp, 2V) 
 8. ble vedtatt 26-7 (4Sp, 1SV, 2V) 
(Hs forslag pkt 3 tilsvarer formannskapets innstilling pkt 4) 
 
Forslaget fra Sp ble nedstemt 27-6 (4Sp, 1FrP, 1Krf) 
 
Kommunestyrets vedtak 08.05.2019: 
1. Ås kommune slutter seg til et felles IKT-samarbeid med kommunene Frogn og 

Vestby. 
2. IKT-samarbeidet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven §28, 1b. Kommunestyret ber om at det vurderes om organisering 
som interkommunalt selskap vil være mer hensiktsmessig. Notat knyttet til 
vurderingen fremlegges for formannskapet 

3. Det skal etableres en samarbeidsavtale som beskriver målsettinger, hvilke 
tjenester som skal inngå og regulering av økonomiske forhold. 
Samarbeidsavtalen skal godkjennes av formannskapet. 

4. De berørte ansatte i samarbeidskommunene overføres til vertskommunen med 
hjemmel i arbeidsmiljølovens kapittel 16 om virksomhetsoverdragelse. 

5. Myndighet i saker vedrørende IKT-samarbeidet delegeres i henhold til 

kommuneloven § 28-1b ved at kommunestyret i samarbeidskommunen gir 

instruks til egen rådmann om å delegere egen myndighet til rådmann i 

vertskommunen.  

Myndigheten omfatter oppgaver innenfor IKT-samarbeidet og treffe avgjørelser i 
enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.  

6. Det skal gjennomføres en brukerundersøkelse knyttet til IKT-tjenestene i forkant 
av etableringen, og tilsvarende hvert år deretter. 

7. Ordningen skal evalueres innen 2 år etter oppstart. 
8. Samarbeidet skal etableres som eget resultatområde i regnskapet. 
 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 20. mai 2019 
 
Lene Henriksen Lilleheier 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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